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PRAEFATIO 

De recensenda Theophanis chronographia dissertationem ple- 
niorem secundo huius editionis volumini inseram, sequeturque libellus, 
quo de scriptoribus, et iis quorum auctoritatem secutus est Theophanes, 
et iis, qui ex eo hauserunt disputabitur. Interim sufficit paucis quae 
sit ratio huius editionis docere. Primum disseram de viris doctis, 
qui adhue in Theophane elaborarunt, deinde de codicibus manu 
scriptis, tum de reliquis emendandi eius subsidiis. 

Atque primus edidit chronographiam laeobus Goar Parisiis 
a. Chr. 1655, quem vere iudicat Dindorfius (Praef. ad Georgium 
Syncellum ed. Bonn. Tom. 1 p. vir) fuisse mediocri doctrina, artis 
criticae facultate nulla, neglegentia incredibili. Codicem potissimum 
secutus est Paris. Reg. 1711 saec. XI inferioris notae, cuius scriptura 
obseura et compendiosa editore egebat diligentissimo atque artis 
palaeographicae peritissimo. Praeter hunc suppeditabant ei Peyre- 
zianus (nunc Paris. Reg. Suppl. 327) et Barberinus 1I, 54, uterque 
saec, XVI. Ex parte tantum collatorum codicum Vatieanorum 154. 
155. 919 et Vatieani Palatini 395 lectiones habuit in margine illius 
Barberini exscriptas. Hae cum non essent seorsim enotatae, diligen- 
tissime erant distinguendae; verum Goarus, ut erat neglegentia 
summa, minime distinxit itaque saepissime codices falso notavit, ut 
quanti quisque faciendus sit quaeque inter eos ratio intercedat 
dignosci prorsus nequeat. Hunc apparatum Classenus, cum editio- 
nem Bonnensem paravit, confidenter secutus est, unum ipse primus 
adhibuit codicem Coislinianum 133 saec, ΠΠ. Cuius lectiones cum 
Const. Schina et Maur, Pinderus enotabant, non modo non integrum 
librum conferebant, sed ne animadvertebant quidem sexcentis locis 
correetum esse secunda manu locosque fere quales exhibuerat cor- 
rector repraesentabant. Novam viam ingressus est '"lafelius, cum 
primus utilissime adhibuit interpretationem Latinam Anastasii Biblio- 
thecarii atque historicos Byzantinos, qui e "Theophane hauserunt; 
in libris manu scriptis aestimandis reperiendisve nihil profecit, nisi 
quod excussit recentissimi aevi Monacensem Graec. 391. Specimen 
huius editionis exstat in actis quae vocantur Sitzungsberichte der 
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Wien, Philos.-Hist. Classe. 
Vol. IX p. 1 sqq. 
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Quae cum ita essent, cum plane deesse unde certa emendatio: 
proficisceretur intellexissem, constitui notos iam fontes ipse denuo 
adire, eireumspicere novos, ut recensio utiliter fieret. Suppetebant 
autem libri manu scripti hi: 

Paris. Reg. 1710 saec. X, initio et in fine mutilus. In hoc extat 
chronographiae textus multifariam mutatus; differt autem a vulgari, 
in priore praecipue libri parte, similiter atque Malalas, qualis con- 
tinetur codice Baroeciano, ab iis quae Constantinus Porphyrogennetus 
ex integro Malala excerpsit. Librarius multa omisit vel in breve 
coégit, sermonem multis locis mutavit, paene nihil addidit. Desunt 
cum alia tum quae Theophanes cuiusque anni initio de imperatorum 
Homanorum, regum Persarum, principum Arabum, patriarcharum 
seriebus indicat, nisi quod iis locis, quibus ille omnium istorum 
nomina numerosque annorum, per quos regnaverunt, tradit, librarius 
annorum à mundi origine et incarnatione Christi numeros repetit, 

"Caute igitur adhibendus est hic liber, eum quas solus habeat lectiones 
haud raro bonas maximam partem non ex archetypo quodam reli- 
quis meliore descriptas sed a librario inventas et verisimiles potius 
quam veras esse appareat. Ubi eius, qui Theophanis narrationem 
mutavit, verba, non ipsius Theophanis codex exhibet, lectiones libri 
annotare neglexi, ne apparatus frusira ampliaretur. Ex hoc cum 
integrior exstaret transscriptus est Parisinus Regius 1709, saec. XVI; 
hinc quae illi desunt addidi. 

Saeculi XI sunt Vaticanus 155, qui defieit p. 461, 10, et Paris. 
Regius 1111; saeculi XII Vaticanus 154 lacunosus, qui continet 
tantum res usque ad imperii lustinianei initia gestas, et Vaiicanus 
918, quem referunt paginae a 62, 29 usque ad 468, 28. Saeculi XIII 
est Coislinianus 133. In hoe quae lector quidam temere multa cor- 
rexit, cum a libro aliquo manu seripto nequaquam repeti possint, 
fere consulto neglexi. Fieri igitur non poterit, quin a Classeno 
recentiorem manum referente meae lectiones non raro diserepent. 
Saeculo XV. et. XVI scripti sunt Barberini I1], 54 et V, 49 (huius 

superest unus quaternio paginas 1—-17, 16 continens), Vaticanus 019, 
Vaticanus Palatinus 395, Urbinas 87, Vallicellanus F 35, Parisinus 
Πιερίας Suppl, 327 (antea Peyrezianus), Monacensis Graec. 391, Tauri- 
nensis XXVII b. V, 7, Seorialensis  — HI — 17. Barberinus II, 54 
ex Vatieano 155 transseriptus esi; quae in hoc deerant accessisse 
puto ex Vaticano 9709 vel Vatie. Palatino 395. Magni aestimandus 
est quaternio Barb. V, 49. Recentiores reliquos, postquam erant 
hic illie eollati, adeo inter se consentire intellexi, ut omnium enotare 
lectiones supersederem; excussi eos, quorum mihi facilis copia facta 
est, Vatie. Palatinum 395 et Monacensem Graec. 391. 

Adhibui igitur, ut iam operam meam uno conspectu illustrem, 
codicum editoris Bonnensis Vaticanum 154 — b, Vaticanum 155 — c, 
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Vat. Palatinum 395 — e, Coislinianum 133 — Α, eosque denuo 
collatos. Hos aeque atque ille indieavi, nisi quod codici A, ne duo 
litterarum genera exstarent, notam f indidi. Adhibui praeter illos 
codices Parisinum 1711, quo editio Parisina nititur, hune quoque 
denuo collatum et, quem ex parte tantum usurpaverat "l'afelius, 
Monacensem Graec. 395. Primus in rem meam converti Parisinos 
Regios 1709 et 1710, Vaticanum 978, quaternionem Barber. V, 49. 

Maximi ad verba Theophanis restituenda momenti est Latina 
interpretatio ab Anastasio Dibliothecario sexaginta vel septuaginta 
annis post illius operam confecta. Quam tamen non minus coactus 
fui denuo tractare, cum prorsus neglecta diu iacuisset. In altero 
huius editionis volumine paene nova repraesentabitur. Nolim igitur 
quemquam mirari, quod Anastasii verba, qualia in adnotatione cri- 
tiea a me transseripta sunt, a libris impressis haud raro recedant. 

Sequitur ut disceptandum sit, quae intercedat inter codices ratio. 
Optimum autem esse judico Vaticanum 154, non, ut adhue crede- 
batur, Coislinianum 133. llle tametsi non caret locis vitiosis planeve 
corruptis, non modo ceteris multum praestat, sed etiam vacat mendis 
exemplarium, qualia Georgius Monachus et Anastasius Bibliotheca- 
rius sexaginta fere annis post Theophaneém adhibebant. A libro 
igitur repetendus est vivo Theophane vel paullo post eius mortem 
confecto. Ab hoc nullus prope abest nisi quaternio Barberinus 
V, 49. Uterque ubi deficit, ad Anastasium sine dubio confugiendum 
est, Prudentis nimirum existimatoris esse in verbis alicuius sceri- 
ptoris restituendis uti interpretatione non est quod moneam. 

Qui supersunt codices a libro originem trahunt valde corrupto. 
Dignoseuntur in his classes ires, quarum uma continet Parisinum 
Reg. 1710 et Vaticanum 155, altera Paris. Reg. 1711 et Vaticanum 
978, tertia Coislinianum 133 et recentiores omnes, Coisliniano multo 
magis depravatos. Ex tribus generibus nullum utique praefero. 
Apparet autem in libri archetypi margine et inter lineas eius multa 
fuisse adnotata partim genuina, partim coniectando effecta. Harum 
rerum in tertii generis libros non multum irrepsit, ut interpolatio- 
nibus illi quidem vacent, verum etiam multis careant lectionibus 
genuinis, Contra est in reliquis codieibus. Non igitur mirum, quod 
hi multa recte servant, multa habent interpolata vel temere mutata. 
Accedit quod codex secundae classis archetypus iterum a lectore 
quodam eorrectus est, ut huic classi minime confidendum sit; in sola 
hae si quod occurrit raro probabile. Est igitur inter trium classium 
lectiones prudenter eligendum ita, ut, si qua Anastasii versione niti- 
tur, ubique fere recipienda sit, ubi Anastasii versio nullius momenti 
est ad rem diiudicandam, primae et tertiae classis lectiones communes 
ipsa plerumque 'Theophanis verba repráesentare censendae sint. 

Sequentium saeculorum ehronographos, qui ex Theophane hause- 
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runt, non multum expediebat adhibuisse. Qui quidem partim non 
ipsa illius verba referunt, veluti Zonaras, partim tractatione critica 
ipsi quoque egent. Ubicumque inspexi occurrebat textus non minus 
eorruptus quam qualis plerisque libris manu scriptis continetur. 
Excipio, locos quos citat Constantinus Porphyrogennetus in libro de 
administrando imperio ad codicem referendos Vaticano hic illie me- 
liorem. Forsitan illi, ut 'Theophanis propinquo, ipsius schedae 
praesto fuerint. 

Eo mihi contigit felicius, ut ex iis scriptoribus, quos adhibuit 
Theophanes, ipse ad textus emendationem nonnihil conferre possem. 
Singulis locis unde fluxisse viderentur adnotavi, ubi non liquebat, 
&i qui scriptor indidem hausisse videbatur unde Theophanes; neutrum 
ubi fieri poterat seriptorum ab illo adhibitorum fontes. Veluti quae 
usque ad mortem Theodosii II imperatoris narrantur maximam par- 
tem referenda sunt ad historias ecclesiasticas Socratis, Sozomeni et 
Theodoreti. Quamquam neutra usus est ipsa, sed historia tripartita 
Theodori Lectoris in epitomen redacta, unde ad verbum excerptae 
sunt ἐκλογαὶ ἀπὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας in Crameri Anecdotis 
Parisinis Vol, II p. 87 sqq. editae aliaque fragmenta inedita codicis 
Baroeciani 142 [Exc. Bar. a me in margine textus Theophanei de- 
signatae] Quae hue pertinent in margine adscripsi. Eandem epi- 
tomen adhibuerunt Georgius Monachus, lulius Polydeuces, Leo 
Grammatieus, Nicephorus Callistus, idque ita ut verbo plerumque 
exprimerent. Ubi igitur ἐκλογαὶ ille et Excerpta Baroeciana 
defieiebant, hos seriptores citavi. Ipsorum Socratis, Sozomeni et 
Theodoreti locos adseripsi eos tantum, ubi non similia atque Theo- 
phanes proferebant Georgius reliquique illi, vel ubi apparebat eos 
non ex epitoma illa hausisse sed ex Theophane ipso. 

Restat ut gratias agam quantas possum maximas viris doctissi- 
mis, quorum demum auctoritate ac beneficio fieri potuit, ut hoc opus 
et inciperetur et inceptum persolveretur. Prae ceteris honoris causa 
nomino academiam regiam Borussicam, quae, antequam numquid 
possem esset periclitata, pecuniam, ut diversas adirem bibliothecas, 
benignissime subministravit. In quo Theodori Mommseni potissimum 
ope me adiutum grato animo profiteor. Deinde si quid profeci magna 
ex parte acceptum refero bibliothecarum, imprimis Parisinae, Vati- 
canae, Monacensis praefectis, viris clarissimis. Magnas denique gratias 
ago academiae regiae Bavaricae sociis, quorum benevolentia, eum opus 
meum praemio ornavit, effecit, ut in publieum proferre illud anderem. 
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ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

ΑΜΑΡΤΩΛΟΊ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
TOT ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ OMOAOTHTOT 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΈΤΟΝ ΦΚκΗ΄ 

APXOMENH ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ AIOKAHTIANOT ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΕΤΟΥΣ MIXAHA ΚΑΙ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ TIOT ATTOY: TOTT' EZTIN 

ΑΠΟ TOT EYVOZ ΕΤΟΥΣ TOT ΚΟΣΜΟΥ ΕΩΣ ΕΤΟΥΣ STE ΚΑΤΑ 

ΤΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ, ΚΑΤΑ ΔΕ ΡΩΜΑΙΟΥΣ STKA. 

Ὁ μὲν µακαριώτατος ἀββᾶς Γεώργιος, Ó καὶ σύγκελλος γεγονὼς 
10 Ταρασίου, τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἑλλόγι- 

15 

20 

µος ἀνὴρ καὶ πολυµαθέστατος ὑπάρχων πολλούς τε χρονογράφους 
καὶ [στοριογράφους ἀναγνοὺς καὶ ἀκριβῶς τούτους διερευνησάµενος, 
σύντομον Ἰρονογραφίαν ἀπὺ ᾿4δὰμ µέχρι «{Πιοκλητιανοῦ, τοῦ βασι- 

λέως Ῥωμαίων καὶ διώκτου τῶν Χριστιανῶν, ἀκριβῶς συνεγράφατο, 

τούς τε χρόνους ἐν πολλῇῃ ἐξετάσει ἀκριβολογησάμενος καὶ τὰς τού- 

των διαφωνίας συµβιβάσας καὶ ἐπιδιορθωσάμενος καὶ συστήσας ὡς 
οὐδεὶς ἄλλος τῶν πρὸ αὐτοῦ, τάς τε τῶν ἀρχαίων βασιλέων παντὺς 

ἔθνους πολιτείας τε καὶ τοὺς χρόνους ἀναγραφάμενος καὶ κατὰ τὺ 

éguxróv αὐτῷ τοὺς ἀρχιερεῖς τῶν μεγάλων καὶ οἰκουμενικῶν Βρόνων, 

Ρώμης τε, φηµί, καὶ Κωνσταντινουπόλεως, ᾽άλεξανδρείας τε καὶ 
᾿Αντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων, τούς τε ὀρθοδόξως τὴν ἐκκλησίαν 
ποιµάναντας καὶ τοὺς ἐν αἱρέσει λῃστρικῶς ἄρξαντας καὶ τοὺς τού- 

των χρόνους ἀκριβῶς ἐνέταξεν. ἐπεὶ δὲ τὸ τέλος τοῦ βίου τοῦτον 

κατέλαβε καὶ εἰς πέρας ἀγαγεῖν τὸν ἑαυτοῦ σκοπὺν οὐκ ἴσχυσεν, 
ἀλλά, καθὼς προέφηµεν., µέχρι «{ιοκλητιανοῦ συγγραψάµενος τὸν 

τῇδε βίον κατέλιπε καὶ πρὺς κύριον ἐξεδήμησεν ἐν ὀρθοδόξω πίστει, 

1 To? ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Θεοφάνους ἡγουμένου perperam vulg. e coni. 
Goari. — 2 μοναχοῦ om. m. — καὶ om. y. — 8 Αγροῦ] ἁγίου ab. — 5 4ιοκλ. 
ἕως δευτέρου ἔτους Om. b. — 6 Θεοφίλου υἱοῦ abcg. — τοῦτ ἔστιν ἀπὸ τοῦ 
οπι. ο. — Ἱ sr&' ἔτους b ἔτους sts f ἔτους στκα cg. — 8 στκ f. — 9 µακά- 
ριος acf. — xai om. g. — 12 διεξερευνησάµενος vulg. — 14 Ῥωμαίων add. ex 
abc om. gy. — 19 αὐτό y. — 23 χρόνων b. — A verbis ἐπεὶ δὲ τὸ τέλος inc. 
cod. Par. 1109 (0). — τοῦτον om. f. — 36 κατέλυσε g. 
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ἡμῖν, ὡς γνησίοις φίλοις. τήν τε βίβλον ἣν συνέταξε καταλέλοιπε 

5 Ἑ καὶ ἀφορμὰς παρέσχε τὰ ἑλλείποντα ἀἐναπληρῶσαι. ἡμεῖς δὲ τὴν 
ἑαυτῶν ἀμαθίαν οὐκ ἀγνοοῦντες καὶ τὸ στενὺν τοῦ λόγου παρῃτού- 
µεθα τοῦτο ποιῆσαι, ὡς ὑπὲρ ἡμᾶς τὴν ἐγχείρησιν οὗὖσαν. αὐτὸς 

Ρ δὲ πολλὰ παρακαλέσας ἡμᾶς μὴ ὀκνῆσαι καὶ ἀτέλεστον καταλιπεῖν b 
τὸ ἔργον ἐβιάσατο ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν. διὸ καὶ ἀναγκασθέντες διὰ 
τὴν τούτου ὑπακοήν, εἰς τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς ἐγχειρήόαντες κόπον οὐ τὸν 

τυχόντα κατεβαλόμεθα. πολλὰς γὰρ βίῤλους καὶ ἡμεῖς ἐκζητήσαντες 

κατὰ τὸ δυνατὺν ἡμῖν καὶ ἐρευνήσαντες τόδε TO χρονογραφεῖον ἀπὺ 

«4ιοκλητιανοῦ µέχρι τῆς βασιλείας Μιχαὴλ καὶ Θεοφυλάκτου, τοῦ 10 

υἱοῦ αὐτοῦ. τάς τε βασιλείας καὶ τοὺς πατριάρχας καὶ τὰς τούτων 

πράξεις σὺν τοῖς χρύνοις κατὰ τὺ δυνατὺν ἡμῖν ἀκριβῶς συνεγραψά- 

µεθα, οὐδὲν ἀφ ἑαυτῶν συντάξαντες, ἀλλ ἐκ τῶν ἀρχαίων ἱστοριο- 
γράφων τε καὶ Λλογογράφων ἀναλεξάμενοι ἐν τοῖς ἠδίοις τόποις τε- 
τάχαµεν ἑκάστου yoóvou τὰς πράξεις, ἀσυγχύτως κατατάττοντες" ἵνα 15 

εἰδέναι ἔχωσιν οἱ ἀναγινώσκοντες ἐν ποίῷ χρόνω ἑκάστου βασιλέως ποία 

πρᾶξις γέγονεν, eire πολεμική, eire ἐκκλησιαστική. eire πολιτική, εἴτε 
6 B δημώδης, εἴτετις ἑτέρα. οὐ γὰρ μικρὰν ὠφέλειαν, ὡς οἶμαι, καρποῦται 

τῶν ἀρχαίων τὰς πράξεις ἀναγινώσκων. εἴτις δέ τι ἐν τούτῳ τῷ ὁ 

πονήµατι ἡμῶν ὀνησιφόρον εὔροι, τὴν πρέπουσαν τῷ 9t εὐχαριστίαν 20 

ἀποδώσῃ καὶ ἡμῖν τοῖς ἀμαθέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς διὰ TOv κύριον 
ὑπερεύξηται: καὶ εἴ τι ἐλλεῖπον εὕροι, τῇ ἀμαθίᾳ ἡμῶν τοῦτο Ao- 
γίσηται καὶ τῇ ἁργία τοῦ χαμερποῦς νοὺς ἡμῶν" καὶ συγγνώσεται 

ἡμῖν διὰ τὺν κύριον. φίλον γὰρ 9t τὺ κατὰ δύναμιν. 

1 drei καταλέλοιπεν vulg. — A verbo καταλέλοιπε initium cod. Par. 
1710 (d). — 3 ἁμάθιαν b ἁμαθείαν gm. — Db παρακαλέσας ἡμᾶς πολλά g. — 
ἀτελέστατον C. — 8 κατεβαλ]όμεθα gm. — 9 τόδε τὸ] τὸ δὲ abf. — χρονο- 
γραφεῖον c χρονογράφειον g χρονογράφιον abdy. — 10 Θεοφίλου τοῦ víov ag 
Θεοφίλου υἱοῦ b Θεοφυλάκτου υἱοῦ d Θεοφύλοῦ του τοῦ υἱοῦ c m. corr. — 
19 ἀκριβῶς om. dy. — 15 ἑκάστου τε gg. b. — 17 εἴτε ἐκκλ. eire πολιτική om. 
em. — 20 πονήµατι om. a. — 21 ἀποδώσει abcg. ἀποδόσει m. — 22 λογήση- 
ται by λογίσοιτο d. — 24 τῷ θεῷ g. — τέλος τοῦ προοιµίου add. a. 



5 

10 

15 

ΧΡΟΝΟΓΕΡΑΦΙΑ . 5 

Κοινῶς κατὰ ταὐτὸν ἐβασίλευον «{ιοκλητιανὺς καὶ Μαξιμιανὺς 0 Ἐρκούλιος" 
Τούτων τέκνα" 

ο μαξιμιανοῦ. 
—— M 

Μαξέντιος Θεοδώραν ἔγημε Κων- ^ Φαῦστα, γαμετὴ 
ὁ τυραννήσας σταντῖνος (sic), ὁ τοῦ µε- τοῦ μεγάλου Κων- 

Ῥώμην. γάλου Κωνσταντίνου πατήρ. σταντίνου. 
τοῦ τεκύντος αὐτὸν ἐξ 'E- 
λένης τῆς πρώτης αὐτοῦ 
γυναικός. 

Τούτων ἀποθεμένων τὴν βασιλείαν of ὑπ αὐτῶν γενόμενοι καίσαρες κατὰ 
ταὐτὺν ἄμφω ἐβασίλευσαν ΠΜαξιμιανὺς ΓΓαλλέριος, γαμβρὺς «4{ιοκλητιανοῦ ἐπὶ 
δυγατρὶ Βαλερία, καὶ Κωνστάντιος" ὄετις γήµας 

Θεοδώραν, θυγατέρα τοῦ Ερκουλίο ἐκ δὲ Ἑλένης τῆς θεοφιλοῦς 
yevvà* ytvva* 

Κωνστάντιονς ναβαλλιανόν. Kovorevtíav, τὸν µέγαν Κωνσταντῖνον. 
πατέρα γαμετὴν ικινίου. Οὗτος δὲ ἐκ Φαύστας, 9v- 

Γάλλου καὶ ] γατρὺς "Eoxovilov, 
Ἰουλιανοῦ τοῦ γεννᾷ' 
ἀποστάτου. Κρίσπον. Κωνστάντιον. Κωνσταντῖνον. Κώνσταντα. Ἑλένην, 

γαμετὴν 
Ἰουλιανοῦ 

τοῦ ἀποστύτου. 

laec genealogia in solis ab extat, — 1 xarà ταὐτὸν mg. à κατ αὐτῶν ab. 
— Ἐρκούλλιος b. — 10 ἀπ αὐτῶν a. — 19 inter γήµας el 13 Θεοδώραν litura 
intercedit in b; item v. 13 ἐκ δὲ b in lit. — Ἐρκουλλίου b. item v. 17. — 15 Σημ. 
ὅτι Κωνσταντῖνος (sic) ὁ πατὴρ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου (Kovor. om. à) καὶ 
αὐτὸς Κωνστάντιος (sic) δύο ἀδελφὰς ἔγημαν, θυγατέρας Μαξιμιανοῦ τοῦ Ἐρ- 
κουλέου (Ἐρκουλλίου b) marg. ab. Item verba «αλμάτιος, ἐξ οὗ 4αλμώτιος ὁ 
νεώτερος, quae im codicibus in ipsam genealogiam irrepserunt, € scholio ad 
Ἠναβαλλιανὸν adscripto nata esse videntur. 



d- wu 

Κόσμου 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΠΟ AIOKAHTIANOT ΕΩΣ MIXAHA 

KAI ΘΕΟΦΤΛΑΚΤΟΤ ΤΩΝ BAZIAESNN, 

A. M. 5171 Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη not. σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 5 

ἔτη cof". Aioxlyuevóc Οὐαρράώχης 
ἔτη LZ ἔτη L4 P 

a. εξ. 

Ῥώμης Ἱεροσολύμων  λεξωνδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσχοπος x0 ἐπίόκοπος xq  ἐπίόκοπος τς  ἐπίόκοπος i9 10 

Iioc "Tu£vetog Θεωνᾶς Τύραννος 
ἔτη νε’. ἔτη κό. ἔτη d. ἔτη ay. 

E. w. uc. 3 
A. M. 5118 B. εξ. vy. WW. 8. y. 
A. M, 5779 δι ο Wed. 16 

A.M. 5180. 8 B Περσῶν βασιλεὺς Οὐαφαράνης ἔτος «. 

B. X. dV αι ab. 4. 

Toro τῷ ἔτει «4{ιοκλητιανὺς Μαξιμιανὸν τὸν ᾿Ερκούλιον xowa- 

vóv ἀνέδειξε τῆς αὐτοῦ βασιλείας τῷ τετάρτῳ αὐτοῦ χρόνω. 

A. M. 5781 Περσῶν βασιλεὺς £' Ναρσῆς ἔτη f. 20 

0d. uw. uq ow. v. 
A. M. 5182 5. B. B. wu. 6. EL. 

Euseb. Chron, | Tovro τῷ ἔτει «Πιοκλητιανὸς καὶ Μαξιμιανὸς ὃ ᾿Ερκούλιος 

Ὁβούσιριν καὶ Κύπτον, πόλεις ἐν Θήῤαις τῆς ἰγύπτου, εἰς ἔδαφος 
κατέσκαψαν ἀποστατησάσας τῆς Ρωμαίων ἀρχῆς. | 25 

A. M. 5783 p, oy. w. W. ux. ox. 
A. M. 5184 y. 9. i. κ. uw. 9. 
A. M. 5185 90. ε. a. κα. a9. v. 

Versus 1—3 om. em. — 3 Θεοφίλου ab Oroqvioo rov c m 2 mut. c 

, * , , α - . - LI 

Octopvláxrov. — τῶν βασιλέων] βασιλέως c ββ f. víov αὐτοῦ βασιλέων g. — 
6* Οὐαραράχης ο Οὐαράχης f Ὀναράχης em Αραρευχής g. — 101 x9' om. cgy. 
— 10? κη om. cy. Λη. — 10? is' om. gy. — 10* 19' om. gy. — 11* Ὑμένεος 
abey Ὑμένος g. — 113 Θεονᾶς bg. — 19! ἔτη is ab. — 16 om. f. — Οὐαράρης g. 
— 18 Μαξιμῖνον cy. — ᾿Ερκούλλιον b ubique fere et. à haud raro. — 20 Νάρ- 
σης b. — 23 Μαξιμιανὸς καὶ «ιοκλητιανὸς ὁ Ἐρκ. g. — 34 Ὀβούσιριν fgx 
ὨὩβούσιριν à. Ὁβουσέριν b. Βούσιριν em, — Κόπον à Κύπτων dgy. — 36 κατ- 
έσκαψεν dgy. — ἀποστατησάσας ac ἀποστατήσας bdgy. 



XPONOTPAqIA ; 1 

| Tovro τῷ ἔτει «4ιοκλητιανὺς καὶ Μαξιμιανὸς 6 ᾿Ερκούλιος f Puto. 

καίσαρας ἐποίησαν Κωνστάντιον καὶ Μαξιμιανὺν Γαλλέριον. καὶ ὁ 
μὲν «{ιοκλητιανὺς δέδωκε τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα πρὸς yíuov τῷ Γαλ- 
λερίω, ὁ δὲ ᾿Ερκούλιος Μαξιμιανὺς Θεοδώραν, τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα, 

5 τῷ Κωνσταντίῳ συνέξευξεν, καίτοι γε ἑκατέρων γαμετὰς ἐχόντων, 

ἃς ἀπώσαντο διὰ τὴν πρὺς τοὺς βασιλεῖς στοργήν. | 

Ῥώμης ἐπίσκοπος ΙΜαρκελλῖνος ἔτη B. A. M. 5786 
᾽Αλεξανδρείας ἐπίόκοπος Πέτρος ὁ μάρτυς ἔτη τα’. 5P 

09. €. κβ. «d. w. 

10 | Tosro τῷ ἔτει ᾽4λεξάνδρεια σὺν τῇ 4ὐγύπτω εἰς ἀποστασίαν Euseb. Chron. 
ὑπὸ ᾽άχιλλέως ἀχδεῖσαι οὐκ ἀντέσχον τῇ Ρωμαίων προσβολῇ. καθ »» 
ἣν πλεῖστοι ἀνῃρέθησαν, δίκην δεδωκότων τῶν τῆς ἀποστασίας 
αἰίων. | 

μα. D. β. w. p. p. A. M. 5787 

15 | Toro τῷ ἔτει «Πιοκλητιανὺς καὶ Μαξιμιανὺς Ó ᾿Ερκούλιος ir 

διωγμὸν µέγαν xal φρικωδέστατον κατὰ Χριστιανῶν ἤγειραν καὶ 

πολλὰς µυριάδας μάρτυρας ἐποίησαν, παντοίας βασάνους ἐπινοοῦν- 
τες καὶ πολλὰ κακὰ ἐργαζόμενοι. περὶ ὧν τις ἐπερχόμενος τὴν ή 
ῥίβλον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου εἴσεται. ' 

20 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης A. M. 0188 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ζ΄  ἐπίσκοπος X 
my. ἔτη ἄιοκλητιανὺς Ναρσῆς Εὐσέβιος 

ox. ἔτη x. ἔτη η. Frog α΄. 
iB. {. a. 

25 “Ἱεροσολύμων  ᾽άλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος xy  ἐπίσκοπος if  ἐπίσκοπος 9’ 

'Ὑμέναιος Πέτρος Τύραννος 
ἔτη xà. ἔτη τα’. Erg υγ’. 

xà. y- w. 

30 | Tovro τῷ ἔτει νεωτερισμοῦ γεγονότος ἐν Γαλλίαις ὑπὸ Eutrop. 1X, 20 

᾽αμάνδου καὶ ἰλιανοῦ Μαξιμιανὺς ὁ ᾿Ερκούλιος διαβὰς καθεῖλεν 

2 Γαλέριον ubique fere b. — ὃ τῇ ἑαυτοῦ θυγατρί g. — 4 τὴν ἑαυτοῦ 
Ovy. Oso. dgy. -— 5. ἐχόντων om. a. — 6 πρός] εἰς g. — 7 Μαρκελλίνος ab 
Μάρκελλος cgyAÁ -- 8 ὁ om. g. --[ερομάρτυς gy. — 11 AMgüfog b. — ovx 
ἀντέσχον ab οὐ κατέσχον gxy. — 16 κατὰ τῶν Χρ. em. — ἤγειραν nb Exc. 
Bar. ἀνήγειραν gxy. — 17 μαρτύρων g. — 18 τες om. abcg. — τὴν η ffov 
coni. Combefia τὴν ὀκτάβιβλον codd. — 19 ἵστορ. τῆς Εὐσεβ. def. — τοῦ om. f. 
— ἴσεται codd. — Post ἴσεται d add.: τότε καὶ ὁ ἅγιος Εὐστράτιος, ὁ ἀπὸ 
τῆς Αρανρακινῶν ὁρμώμενος πόλεως Gua τῷ ἁγίω ὐξεντίω καὶ τρισὶν ἑτέροις, 
Μαρδαρίῳ, φηµέ, καὶ Ὀρέστῃ σὺν Εὐγενίῳ ἐμαρτύρησεν. — 313 ζ om. ac (cf. 
not. ad. vers. 23*) post Ναρσῆς inserunt by. — 915 Λ΄ om. cgy. — 22* Νάρσης b. 
— 928'—234* ἔτη ἕ. εη ac. — 26! xn om. cy àq?. — 363 f' om. acgy. — 
26? ο om. acf. — 91''Tuévsog cgy Οἰμένεος b Ὑμένιος à. — 313 Πέτρος ὁ 
μάρτυς &c. — 28'—29!' ἔτη κδ’ κ’. ac ἔτη wg. κ. y ἔτη xn. xà. g. 
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Eutrop. IX, 3? αὐτούς. | ἀλλὰ καὶ Κράσος &vrijos καὶ Βρεττανίαν κατέσχεν, καὶ οἱ 
πέντε Γεντιανοὶ τὴν ᾽φρικήν. καὶ ᾽Αχιλλεὺς τὴν ἴγυπτον. ἀλλὰ 
Κράσον μὲν ἐπὶ τρισὶν ἔτεσι τὴν Βρεττανίαν κατασχόντα" 4σκληπιόδο- 

Eutrop. IX?3 rog. ὁ ἔπαρχος ἀνεῖλεν. | ἐν δὲ ταῖς Γαλλίαις ἀγχίστροφος ἐκ παρα- 
δόξου γέγονε Κωνσταντίῳ τῷ καίσαρι τύχη: ἐν ὥραις γὰρ ἓξ τῆς 
αὐτῆς ἡμέρας καὶ ἠττώμενος ὤφθη καὶ νικῶν ἀπεδείχθη. pri μὲν 

γὰρ ἐπικλύσαντες οἱ ᾽4λαμάνοι τῷ Κωνσταντίου στρατῷ ἄχρι καὶ 

εἰς τὸ τείχη κατεδίωξαν. αὐτὸς δὲ ἠκολούθει τελευταῖος φεύγοντι 

10 B τῷ στρατῷ. ἐπειδὴ δὲ κεκλεισμένων τῶν πυλῶν οὐδὲ ἔσω τοῦ τείχους 
ἠδυνήθη εἰσελθεῖν, χεῖρας ἐξέτεινον of πολέμιοι πρὺς tO συλλαβεϊῖν 

αὐτόν" σχοίνους δὲ καθέντες ἀπὺ τοῦ τείχους ἀνείλκυσαν αὐτόν. 

ἔσω δὲ γενόμενος καὶ τὺν στρατὺὸν παραθαρσύνας, ἐπεξελθὼν τοῖς 

᾽αλαμάνοις νίκην ἔσχε λαµπράν. ὥστε ἐξακισχιλίους πεσεῖν. ΛΜαξι- 
μιανὺς δὲ ὁ Ἡρκούλιος τῶν πέντε Γεντιανῶν ἐν τῇ ̓ ἀφρικῇ ἐκράτησεν. 

Exc. Baroes, «Πιοκλητιανὺς δὲ ἐν ᾿4λεξανδρεία τὸν ᾽άχιλλέα καθεῖλεν. | συνῆν δὲ 

A. M. 

αὐτῷ καὶ Κωνσταντῖνος, ó υἱὺς Κωνσταντίου, κομιδῆ νέος ὑπάρχων, 

ἀριστεύων £v τοῖς πολέμοις. ὃν ὁρῶν «Πιοκλητιανὺς φθόνῳ κινηθεὶς 

δόλῳ ἀνελεῖν ἐσπούδαζεν. θδεὺς δὲ τοῦτον παραδόξως διέσωσε καὶ 
τῷ πατρὶ ὀπέδωκεν. | 

5189 Περσῶν βασιλεὺς Ὁρμίσδας ἔτη z'. 
Ῥώμης ἐπίσκοπος Μιλτιάδης ἔτη ὁ’. 
Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος x9' Ζάῤδας ἔτη v. 

ολα ἂν uu 

Euseb. Chron. | Tovro τῷ ἔτει Οὐετήριος στρατοπεδάρχης τοὺς ἐν στρατεία 

Χριστιανοὺς ἤλαυνε μετρίως, ἔκτοτε τοῦ κατὰ πάντων ὑποτύφοντος 
διωγμοῦ. | 

. 5190 ᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος κ΄ Βιτάλιος ἔτη s. 
m. 8. n. g. d. w. 

. 5191 ug. y. y. y». €. f. 

. 5192 uo ον ο νι v. 
. 5198 "Póuuc ἐπίσκοπος λβ΄ Σίλῤεστρος ἔτη ww. 

ι mu COE SE CES ID GE C 

1 Κράσος] Carausius Eutrop. —  Βρετανίαν bd Βριττανίαν gy item v. 3. 
9 Γεντιάνοι Ὁ Γεττιανοὶ g. — Αχιλεύς bm. — ἀλλὰ καὶ Κρφᾶσον c. — 4 ὕπαρ- 
qoc ο. — b τῷ add. ab om. gxy. — 1 ἐπιβλύσαντες a et ut vid. b. — "Alaudroi 
ab Eutrop. ἁλανοὶ gxy. — 8 κατεδίωξεν dy. — δὲ om. em. — 10 ἐξέτεινον ab 
ἐξέτειναν ΕΣΥ. — 11 cyoívovg ac ogoívoi b σχοινίοις dgy. — ὑπὸ y. — 
12 παραθαρρύνας g. — 13 Αλαμάνοις ab Αλανοῖς gxy. — ἐξακιρχιλίους] sexa- 
ginta milia Eutrop. — 14 o om. b. — πέντε Γεττιανῶν g ἐγεντιανῶν b. — 
15 Ἁχιλέα b. — 16 καὶ om. em. — 19 ἀποδέδωκεν b. — 30 'Oguícóag codd. 
praeter f£. — 921 Μιλισεάδης b ΠΜελτιάδης g. — 229 »9' Ζάβδας ἔτη ι’.--- 
97 ἐπίσκοπος x om. g. — κθ] xg ο γα f om. em 1937. — Βάσδας m. — 
24 Οὐετέριος dem. — στρατέᾳ cím. — 926 ὑποστύφοντος d ὑποστύφωντος em 
ὑποτυφῶντος f. — De numeris ann. 51900—93 mirum quantum corruptis in codd. 
egt in dissert. de codd. Theoph. 

-— 5 
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XPONOTPPAqTIA 9 

Tovro τῷ ἔτει Μαξιμιανὺς Γαλλέριος κατὰ Νάρσεώς, τοῦ τῶν 

Περσῶν βασιλέως τὺ τηνικαῦτα τὴν «Συρίαν καταδραμόντος καὶ 

ληϊζομένου, ὀπεστάλη vxo «Πιοκλητιανοῦ. | καὶ συμβαλὼν αὐτῷ κατὰ 

τὴν πρώτην µάχην ἡἠττᾶται περὶ Καλλίνικον καὶ Κάρρας. ἐπανιὼν 

δὲ ἐκ τῆς φυγῆς ὑπήντησε «Πιοκλητιανῷ ἐπ᾽ ὀχήματος φεροµένω. ὁ δὲ 
τὸν καίσαρα μετὰ τοῦ ἰδίου σχήματος οὐ προσδεξάµενος ἀφῆκεν 
ἐπὶ πλεῖστον τρέχειν καὶ προηγεῖσθαι τοῦ ὀχήματος. || μετὸ δὲ ταῦτα 
συναχθείσης δυνάµεως πολλῆς πάλιν ἨΜαξιμιανὺς ὁ Γαλλέριος καϊῖσαρ 

ἐπὶ τὺν Νάρσεως πύλεμον ἐκπέμπεται χρησάµενος δεξιᾷ τύχῃ. τολ- 
µήσας καὶ πράξας ἃ μηδεὶς ἕτερος. τόν τε γὰρ Νάρσεα µέχρι τῆς 

ἐνδοτέρας Περσίδος ἐδίωξε καὶ κατέσφαξε πᾶν TO στρατόπεδον καὶ 

τὰς τούτου γυναῖκας καὶ παῖδας καὶ ἀδελφὸς παρέλαβε καὶ πώντα 

ὕσα ἐκεῖνος ἐπεφέρετο. χρηµότων δησαυροὺς καὶ τοὺς ἐν Ιέρσαις 

λαμπρούς, μεθ’ ὧν ἐπανελθόντα «4ιοκλητιανὺς ἐν Μεσοποταμία διόγων 
ἀσμένως ἐδέξατο τιµήσαρ. καὶ ἰδίᾳ ἕκαστος καὶ κοινῇ πάντες οὗτοι 
πρὺς πολλοὺς τῶν βαρβάρων πολεµήσαντες πάντα κατώρθωσαν. | 

ἀρθεὶς δὲ ὑπὺ τῆς τῶν πραγµότων εὐροίας «Πιοκλητιανὺς προσκυνεῖ- 
σθαι ὑπὺ τῶν συγκλητικῶν., καὶ οὐ προσαγορεύεσθαι κατὰ τὸ πρότερον 
σχῆμα ἀπῄτησεν. ἐκαλλώπισε δὲ καὶ τὰς βασιλικὰς ἐσθῆτας καὶ TO 

ὑπόδημα χρυσίῳ καὶ µαργαρίταοις καὶ λίδοις τιµίοις. | Κωνσταντίνου 

δέ, τοῦ υίοῦ Κωνσταντίου, ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ Παλαιστίνῃ διάγοντος 

καὶ τὰ Χριστιανῶν φρονοῦντος, ὁρῶν τοῦτον ó ΓΓαλλέριος Μαξιμιανὺς 

συνέσει ψυχῆς καὶ σώματος ῥώμῃ καὶ τῇ περὶ τὴν παίδευσιν εὐφυία 
προκύπτοντα μαντευσάµενός τε τοῦτον καταλυτὴν ἔσεσθαι τῆς τυ- 

ραννίδος καὶ τῶν δογμάτων αὐτοῦ, δόλῳ θανατῶσαι τοῦτον ἐσκέψατο. 

δείᾳ δὲ προµηθεία τὸν δόλον µαθών, ὡς «αβίδ, φυγῇ τὴν σωτηρίαν 
πορίζεται καὶ πρὺς τὸν ἴδιον πατέρα διασώζεται, πολλὰ σὺν αὐτῷ 

τῷ Χριστῷ εὐχαριστῶν τῷ σώσαντι αὐτόν. | 

vef. vg. p. s. «q.«. 
| Toro τῷ ἔτει Θεοτέκνω γόητι πειθόµενος ὁ Γαλλέριος ἨΜαξι- 

μιανὺς ἐν τῷ Δύειν τοῖς δαίµοσι καὶ λαμβάνειν χρησμούς, ὑποδὺς τῷ 

ἄντρῳ ὁ Θεότεκνος χρησµόν. κατὰ Χριστιανῶν ἐγεῖραι διωγµόν. τούτω 

δέδωκεν. | τὰ δὲ ὑπομνήματα τοῦ σωτῆρος ἐπλάσατο καὶ πανταχόσε 

ἐφ᾽ ὕβρει ἀπέστειλε καὶ τοῖς γοαμματοδιδασκόλοις τοὺς παῖδας ὃι- 

9 τὸ ο và abdgy τοῦ vulg. — 4 µάχην] ἧτταν ab. — 5 ὠιοκλητιανῷ ac 
Αιοκλητιανός bdgy. — 8 παίσαρ abfgx. — 9 Νάρσεως-- χφησάµενος om. y. — 
Ναρσέως bd. — χρησόμενος Classen. — τείχη be. -— 10 Ναρσέα ab Λαρσεα 
(sine acc.) c. ἹΝαρσέον dem Ναρσέων f. — 11 καὶ κατέσφ. δὲ πᾶν ab. — τὸ 
om. dgy. — 12 παρέλαβε καὶ ab cf. Eutrop. καὶ παρέλαβε gxy. — 13 ὑπεφέρετο 
ab. — 16 πάντα abc πολλὰ dgy. — 19 καὶ τὰς βασιλικὰς ἐσθῆτας add. ex ab 
Eutrop. om. gxy. — 925 καὶ om. f. — 36 φυγῇ] φεύγει καὶ g. -- 27 πολλὰς b. 
— 90 πειθόµενος γόητι dem. — ὁ om. em. — 33 πανταχός b. 

11 B 

Eutrop. IX, 21 

Eutrop. IX, 25 

Eutrop. IX, 26 
12B τν 

Alex. Mom. 
col. 4049 sqq. 

Migue 

A. M. 5794 

Exe. Barocc. 

Exe. Barocc. 
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13 B δῥάσκειν προσέταξεν, ὡς διαγελᾶσθαι t0 καθ ἡμᾶς μυστήριον παρα- 

σκευάζων. | 
A. M. 5195 Περσῶν βασιλεὺς 9' Σαβώρης ἔτη o. 

μθ. α. y. D. δ'. 6. 

Τούτῳ τῷ ἔτει προστάγµατα βασιλικὰ ἐδόθη, τὰς ἐκκλησίας τοῦ 5 
Χριστοῦ ἐδαφίζεσθαι καὶ τὰς Θείας βίβλους κατακαίεσθαι, ἱερεῖς δὲ 

καὶ πάντας Χριστιανοὺς βασάνοις παραδίδοσθαι καὶ Δύειν εἰδώλοις 
ὀναγκάζεσθαι. καὶ ἦν οὗτος ὁ διωγμὺς πάντων φρικωδέστατος ἀναριΏ- 

µήτους μάρτυρας ἀποτελέσας. 
A. M. 5796 x. B. ó. q-. v. 10 

Alex. Mon. : A ; 
Col. 4049 B. | Τούτω TG ἔτει «4{ιοκλητιανὺς καὶ Μαξιμιανὺς ὁ ᾿Ερκούλιος 

' dE ὀπονοίας τὴν βασιλείαν ἀπέθεντο ἰδιωτικὸν ἀναλαβόμενοι σχῆμα. | 

Eutrop. IX, Ἡτ καὶ «4ιοκλητιανὺς μὲν κατὰ Σάλωνα τῆς «4{ελματίας τὴν ἑαυτοῦ πόλιν 
ἰδιωτεύων βιοῖ, ᾿Ερκούλιος δὲ Μαξιμιανὺς ἐν υκαονία, πρότερον 
τὴν ἐπινίχιον ἐν ᾿Ρώμῃ ἐπιτελέόαντες ποµπήν, iv ᾗ προεπόµπευον 15 

sr μὲν Ναρσέου τῶν ὀχημάτων τὸ πλῆθος καὶ αἴ. τούτου γυναῖκες 
καὶ παῖδες καὶ ἀδελφαί' μετὰ ταῦτα δὲ ἀναχωρήσαντες διῆγον 

Eutrop. X, 1 ἐφ ἑαυτῶν, || καταστήσαντες ἀντ αὐτῶν βασιλεύειν τῆς μὲν ἑώας 
Γαλλέριον Μαξιμιανόν, τῶν δὲ ἑδπερίων μερῶν Κωνστάντιον. ὃς 
ὀλίγω μέρει τῆς ἀρχῆς ἀρκούμενος λίαν ἦν ἥμερος καὶ ἀγαθὺς τὸν 50 

14 n τρόπον, καὶ οὐδὲν αὐτῷ πρὺς τὺ ταμιεῖον ἐσπουδάξετο' μᾶλλον γὰρ 
τοὺς ὑπηκόους Θησαυροὺς ἔχειν ἐβούλετο. καὶ τοσοῦτον ἦν ἐγκρατὴς 
περὶ χρημάτων κτῆσιν, ὥστε καὶ πανδήµους ἐπιτελεῖν ἑορτὰς καὶ 

πολλοὺς τῶν φίλων συµποσίοις τιμῶν ἡἠγαπᾶτο πάνυ παρὰ τῶν Γάλλων 

τῷ πικρῷ «4{ιοκλητιανοῦ καὶ τῷ φονικῷ Μαξιμιανοῦ τοῦ Ερκουλίου 25 

συγκρινόντων, ὧν ἀπηλλάγησαν δὲ αὐτοῦ. | οὗτος τελευτᾷ ἐν Βρετ- 
τανίαις βασιλεύσας ἔτη τά. ἀναγορεύσας ἀντ αὐτοῦ βασιλέα Κωνσταν- 

τῖνον τὸν πρωτότοκον ví(óv αὐτοῦ ζῶν ἔτι ἐπ ὕψεσι παντὸς τοῦ λαοῦ, 

περιόντων καὶ τῶν λοιπῶν αὐτοῦ παίδων τῶν ὁμοπατρίων Κωνσταν- 
τίνου, Κωνσταντίου, φηµί, καὶ ᾽ναβαλλιανοῦ, τοῦ καὶ «{αλματίου, 80 

1 καθ ἡμῶν aby εἰ sec. m. ο. — παρεσκεύαζεν y. — 8 IL. fac. Σαβώρης 
9'. ἔτη 9', c. — Σαπώρης ab. — 6 θείους g. — 8 φρικωδέστερος ab. — Ante 
v. 10 ab add. Ῥώμης ἐπίσκοπος λα’. — 10 Numerum episcopi Antioch. omisi cum 
codicibus. — 19 ἐξ ἀνοίας g. — 14 δὲ om. y. — ὁ Μαξ. gxy. — {4υκαονίᾳ] 
Lucaniam Eutrop. {ευκανίᾳ» —- 15 ἐπιτελέσας egm τελέσαντες d. — 16 Ναρ- 
σέου abdy ἸΝάρσεως cg. Narsei Eutrop. — af om. ab. — 19 δὲ om. ab. — 
91 ταμεῖον fg. — γὰρ ab δὲ gxy. — 23 ἐπιτελῶν scripsisse Theophanem ct 
post. τιμῶν  intercidisse quaedam suspicor coll. Eutrop. — 25 τῶν πικρῶν (τῷ 
πικρῷ y) 4. καὶ τῶν φονικῶν M. τοῦ 'E. συγκρίνοντες aby τὸ πικρὸν 4. καὶ τὸ 
qorixóv M. τοῦ Ἐ, συγκρινόντων cg τὸ πικρὸν καὶ qorixóv 4. καὶ M. συγκρίνον- 
τες d. — 26 Βρετανίαις b Βριττανίαις em. — 38 αὐτοῦ υἱὸν cf. — ἔτι] ἐπὶ 
em om. f. — 30 Αναβαλλιανοῦ ab ᾽Αναβαλλίνου dg Αναβαλίνου y Ἀναβαλίου c 
Anaballeno A. — «Δελματίου f. 
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γεννηθέντων ἐκ Θεοδώρας, δυγατρὸς ' o Κωνσταν- Hieron. Chron. 

τῖνος ἐξ "Ελένης ἦν, τῆς προτέρας γυναικῦρ Ki σπαντίου. ὁ δὲ 
Κωνστάντιος, ὁ τούτων πατήρ, δυγατρίδης ἦν Κλαυδίου τοῦ βασιλέως, 

Γαλλέριος δὲ γαμβρὺς «Πιοκλητιανοῦ ἐπὶ θυγατρὶ Βαλερία. | τότε Eutrop. X, ? 
Γαλλέριος Μαξιμιανὺς ἐπὶ Ἰταλίαν ἐλθὼν ἐχειροτόνησε καίσαρας δύο" 
καὶ ἐπέστησε Μαξιμιανὺν u£v, τὸν ἴδιον víóv, κατὰ τὴν ἑώαν, Σευῆρον 
δὲ κατὸ τὴν Ἰταλίαν. οἱ δὲ ἐν 'Ρώμῃ στρατιῶται ἀνηγόρευσαν Μαξέν- 15 n 
τιον, τὺν υἱὸν Μαξιμιανοῦ τοῦ "EgxovA(ov, βασιλέα. ὅθεν ὁ Ερκού- 
Avg εἰς ἐπιθυμίαν πάλιν. τῆς βασιλείας ἀρθεὶς | ἐπεχείρησε μὲν Eutrop. x. 5 
ἀποδῦσαι τὸν ἴδιον υἱὸν Μαξέντιον, ἐπεχείρησε δὲ δόλω vov γαμβρὺν 
Κωνστάντιον ἀνελεῖν. ἀλλὰ τῆς μὲν πρὺς róv υἱὸν ἐπιχειρήσεως 

ὑπὺ τῶν στρατιωτῶν ἀπηλάθη, ἐν δὲ τῇ κατὰ τὸν γαμβρὸν ὑπὺ Φαύστης 
τῆς θυγατρὺς καταμηνυθεὶς ἀναιρεῖται κακῶς πράξας. | Εὐσέβιος δὲ ras: g^ 

ὁ Καισαρεύς φησιν, ὅτι «Πιοκλητιανὺς παράφρων γενόμενος καὶ σὺν 

τῷ Ερκουλίῳ τὴν βασιλείαν ἀποθέμενος ἰδιωτικὺν βίον ἀνέλαβεν. 
καὶ ὁ μὲν ἀγχόνῃ τὸν βίον µετήλλαξεν, «{Πιοκλητιανὺς δὲ νόσω μακρᾷ 

δαπανώµενος ἐμαράνθη. || Γελάσιος δὲ 6 Καισαρείας τῆς αὐτῆς ἐπίσκο- Cramer 11, 9i 
πύς φησιν, ὅτι µεταμεληθέντες καὶ πάλιν βασιλεῦσαι θελήσαντες voe 
κοινῇ τῆς συγκλήτου ἀναιροῦνται. | τούτων οὖν ἐκ µέσου γενοµένων, 

καὶ τοῦ χθιστιανόφρονος Κωνσταντίου τελευτήσαντος, τὴν βασιλείαν, 

ὡς προέφην, κατέσχον Κωνσταντῖνος Σεβαστὺς καὶ Μαξιμιανὺς ὁ 
Γαλλέριος. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν A. M. 5797. 9 P 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς θ΄ 
VS. ἔτη o^. Κωνσταντῖνος Σαβώρης 

Em 1β΄ ἔτη o 
α. y- 

Ῥώμης Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας ᾽Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ÀB  ἐπίόκοπος λ΄ ἐπίσκοπος 1£* ἐπίόκοπος 
Σίλβεστρος Ζάῤδας Πέτρος ó μάρτυς  «Φιλόγονος 
ἔτη xq ἔτη & ἔτη τα ἔτη ε΄ 

ge. 9. ια. α. 

Tovro τῷ ἔτει Κωνσταντῖνος ὁ θΔειότατος καὶ χριστιανικώτατος 16 B 
᾿Ῥωμαίων ἐβασίλευσεν ἐν Γαλλίαις καὶ Βρεττανία. κατὰ τὸν αὐτὺν 

1 Θυγατρός om. b. — 4 4ιοκλ. ἦν ἐπὶ gxy. — Βαλλερία acgy. — 5 Ίττα- 
λίαν b item v. 7. — 6 τὸν μὲν ἴδιον υἱὸν Μαξιμῖνον g Μαξιμ. τὸν μὲν ἴδιον 
υἱόν y. — Μαξιμιανόν ab Eutrop. Μαξιμῖνον rell. — 8 ὁ om. em. — 9 τῆς 
βασιλείας πάλιν b. — 10 ἐπιχειρῆσαι - Mam δὲ om. b. — δόλω καὶ τόν f. — 
12 ἐν δὲ τῆς ab ἐκ δὲ τῆς cg. — 14 ὔτι Om. g. — 18 µεταβληθέντες ο. — 
19 γινοµένων dgy. — 31 ὡς προεῖπον c om. d. — 31 ὁ σεβαστός efgx. — 
— 943 9' om. cgy. — 29! 1j] λα ab om. egy. — 29* 1' om. cgy. — 29? if 
om. cgy. — 30* Ζαβδᾶς g Ζαβάδας a. — 803 Πέτρος Γερομάρτυς g. — 504 Φι- 
λογένης cgy. — 38 τῷ ἔτει om. a. — 34 iv Γάλλαις em ἐν Γάλαις g. — Βρε- 
τανίᾳ b Βριετανίᾳ ἆ Βριττανίαν επι Βριτανίαν ο, 



Cramer II, 91 

Exc. Barocc. 

cf. Euseb. 

19 as 01 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ - 
" 

οὖν χρύνον τἐόσαρες οὗτοι συνεβασίλευον αὐτῷ, Μαξιμιανὺς ὁ ΓΓαλλέ- 

ριος σὺν δυσὶ καίσαρσι Σευήρω καὶ Μαξιμίνω, τῷ ΓΓαλλερίου υἱῷ, 
καὶ Μαξεντίω. τῷ υἱῶ τοῦ Ἐρκουλίου, ἐν ᾿Ῥώμῃ ὑπὺ τῶν στρατιωτῶν 
ἀναγορευθέντι βασιλεῖ. οὗτοι ὀλλήλους ὑπερβαλεῖν ἔδπευδον εἰς 

τὸν κατὰ Χριστιανῶν διωγµόν. | Μαξέντιος δὲ ὁ τύραννος τὴν Ρώμην 

ἀνόμως βασιλεύων πάνδεινα εἰργάσατο κακά. µοιχείας τῶν ἐν τέλει 

γυναικῶν, φόνους καὶ ἁρπαγὰς καὶ ὕσα τούτοις ὕμοια. κατὰ δὲ τὴν 

ἀνατολὴν Μαξιμῖνος χείρονα διεπράττετο κακά, δύο κακῶν µεγίστων 

ἀνατολὴν καὶ δύσιν κληρωσαμένων καὶ τὺν κατὰ Χριστιανῶν πόλεμον 

ἀναρριπιζόντων. | τότε καὶ {ικίνιον καίόαρα ᾿Ρωμαῖοι ὀνηγόρευσαν 

χαριζόµενοι Κωνσταντίνω γαμβρὺν αὐτοῦ ὄντα εἰς ἀδελφὴν Κων- 

σταντίαν καὶ ὑποκρινόμενον ψευδῶς τὴν καθ’ ἡμᾶς εὐσέβειαν, Σευήρου 

δηλαδὴ τελευτήσαντος. | 

H. eccl. VIII, 13 Τῷ à' αὐτῷ ἔτει Πέτρος, ὁ ἐπίσκοπος Αλεξανδρείας, ἐν τῇ 
6B φυλακῇ ὑπόρχων προστάγµατι Μαξιμιανοῦ τοῦ Γαλλερίου καὶ Μαξι- 

Al. Mon. 4049 D. 

uévov, τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθεὶς ἐνδόξως Zu«grignocv: 
ὔστις τὸν ᾿4ρειον διάκονον ὄντα τῆς αὐτοῦ ἐκκλησίας ἀκοινώνητον 
ἐποίησεν" ὕστις μετὰ ταῦτα κακοδόξου αἱρέσεως προστάτης γεγονὼς 

πολλοὺς τῆς εὐσεβείας ἀπέστησεν. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι ἐπὶ τούτων 
τῶν τυράννων τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρικὺν στέφανον ἀνεδήσαντο, 

ὦν εἰσι Φιλέας ἐπίσκοπος Θμούεως τῆς 4ὐγύπτου, Πηλεὺς καὶ Νεῖλος 
ἐπίσκοποι τῆς Αὐγύπτου. "4νθιμος ἐπίσκοπος Νικομηδείας, Τυραν- 

víov ἐπίσκοπος Τύρου. Σιλουανὺς ἐπίόκοπος Ἐμέσης, καὶ «Σιλουανὺς 

ἐπίσκοπος Γάζηςο, «4ουκιανὺς πρεσβύτερος ᾽Αντιοχείας, Ζηνόβιος 

πρεσβύτερος Σιδῶνος, ΠΙάμφιλος πρεσβύτερος Καισαρείας, καὶ ἄλλοι 

ἀναρίθμητοι. || οὗτος ὁ Γαλλέριος Μαξιμιανὺς γυναικομµανέστατος 

ἦν τοσοῦτον, ὥστε τοὺς ὑπ αὐτὸν τελοῦντας μελετᾷν, ποῦ κρύψωσι 

2 Σεβήρω à Σευίρῳ c. — 4 ὑπερβαλεῖν ac ὑπερβαλλεῖν pg ὑπερβάλαι 
bdy. — 5 κατὰ τῶν Χρ. gxy. — τῇ Ῥώμῃ gxy. — 6 κακά. — 7 φόνους καί 
om. dy. — 8 Μαξιμιανός ο, — διαπρώττετο b. — 9 χειρωσαμένων c. — wetá . 
Om. g. — κατὰ τῶν Χρ. x. — πόλεμον Üram, πόλεμον διωγµόν gy πόλεμον 

x«l διωγµόν x ÓOuoyuóv ab. — 10 Qeritóvcor b. — Auxérviov cem, — 'Po- 
µαίων dy. — 11 γαμβῷ — ὄντι — καὶ ὑποκριγόμενον EY γαμβρῷ — ὄντι — 
καὶ ὑποκρινομένῳ c. — 14 τῷ αὐτῷ ἔτει bem τῷ αὐτῷ δὲ ἔτει d τούτω τῷ 
ἔτει f. — ὁ Αλεξαρδρείας ἐπίσκοπος g ὁ Αλεξανδρείας (om. ἐπίοκ.) dy. — τῇ 
om. gXy. — 11 διάκονον] πρεσβύτερον d. — 18 ὅστις γεγονῶς κακοδόξου αἲρέ- 
σεως προστάτης Z. — μετὰ ταῦτα Om. cg. — γεγονὼς Om. y. ---᾽Αχιλὰς "Aoscov 
ἐδέξατο παραλόγως χειροτονῆσαι πρεσβύτερον καὶ τοῦ ἐν λεξανδρείᾳ διδασκα- 
lov καθηγήτορα mg. ab. — 30 ἀνεδύσαντο b. — 91 Φιλαίας dy Φίλαιος ab. 
— Θμµουέως abxy Θμούεος g. — Peleus A, Πηδεὺς codd. cf. Euseb. hist. eccl. 
VIII, 13. — 22 νθημος f. Anthemus Α. — 398 ἐπίσκοπος Ίνρου Σιλουανὸς 

om. d. — Αἰμέσης xy. — 24 Jovxievüg πφεσβ. Avr. om. dy. — 27 ὑπ' αὐτῶν 
begy. — κρύψουσι g. 

20 

25 
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τὰς ἰδίας γαμετάς. ἐκτετηκὼς καὶ τῇ τῶν πλάνων δαιμόνων ἀπάτῃ, 

ὡς μὴ ἀνέχεσθαί τινος γεύσασθαι ἄνευ µαντείας. οὗτος πανωλεθρίαν 
Χριστιανῶν γενέσθαι προσέταξεν, οὐ τοσοῦτον διὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀσέ- 

βειαν, ὕσον διὰ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶν. | τοῦτον οὖν 

θεία δίκη μµετῆλθε διὰ τὴν ἄμετρον ὀκολασίαν καὶ τὴν περὶ τοὺς 
Χριστιανοὺς ἀνύποιστον κάκωσιν. Χχαλεπὺν γὰρ ἕλκος κατὰ tO τῆς 
ἀκολασίας αὐτοῦ µόριον ἐκφυὲν κρεῖττον πάσης ἀνθρωπίνης βοηθείας 

ἐτύγχανεν, νομῆς καταλαβούσης καὶ σκωλήκων φθορᾶς τοὺς τόπους. 

ἦν γὰρ καὶ πολύσαρκος. οὗτος ὑπολαβών, ὡς ἄρα διὰ τοὺς ἀδίχους 
φόνους πέπληκται, προστάγµατα κατὰ παντὺς τύπου ὑπὲρ Χριστιανῶν 

ἔγραψε zmüv κελεύων καταθυμίως πράττειν καὶ ὑπὲρ αὐτόῦ εὔχεσθαι. 
οὗ γεγονύτος, εὐθέως τοῦ χαλεπωτάτου πάθους τῇ εὐχῆ τῶν Χριστια- 

νῶν δεραπευθέντος παρ ἐλπίδα, µήπω δὲ τοῦ τραύματος καλῶς 

συνουλώσαντος, µειζόνως ἐμαίνετο τῶν ἀθεμίτων ἐχόμενος πράξεων. 

ἀλλ εὐθὺς πάλιν πόλεμοι καὶ ἐπαναστάσεις, Auuoí τε καὶ λοιμοὶ 
καὶ αὐχμοὶ ἀθρύοι ἐπέσκηπτον, ὡς μὴ ἀρκεῖν θάψαι τοὺς ζῶντας 
τοὺς τεθνεῶτας' κεραυνοί τε καὶ φόβητρα ἐξαπεστέλλετο, ὡς ἕκα- 
στον ἑαυτοῦ μόνου φροντίζειν. xal τὰ πολλὰ τῶν προσταγµάτων 
ἄπρακτα διαμένειν. | 

Ἱεροσυλύμων ἐπίσκοπος Ἑρμὼν ἔτη 4. 
᾽Αλεξανδρείας ἐπίσκοπος ᾽Αχιλλᾶς Prog «. 

B. 6o ow. ο xw. B. 
Αλεξανδρείας ἐπίσκοπος 10! ᾽Μλέξανδρος ἔτη xy. 

o Wo Esc αν νι 
Ü. 4X. q. y. B. €. 
6 Uo ο, &. y. £4. 

"Avriogelag ἐπίόκοπος Παυλῖνος ἔτη &. 
ο, ες αν δν κ 

| Tovro τῷ ἔτει Κωνσταντῖνος ὁ ΦΔειότατος εἰς τὴν κατὰ 

τῶν τυράννων διανέστη κατάλυσιν. | Μαξέντιος δὲ ὁ δυσσεβὴς ναυσὶ 
7εφυρώσας rov παραρρέοντα τῇ ᾿Ρώμῃ ποταμὺν παρετάξατο κατὰ τοῦ 

μεγάλου Κωνσταντίνου. ó δὲ µέγας Κωνσταντῖνος ἐδεδίει τὰς Μαξεν- 

1 πλάνων abc AL Mon, πολλῶν dgy. — 3 αὐτοῦ xy. — 4 διά om. egm. 
-- αὐτοῖς gXy. — τοῦτον scr. e comj. τούτω abgx τοῦτο y. — D ἐπῆλθε gxy. 
— 6 τὸ om. y. — 7 κρείτω abdgy. — ἀνθρωπίνης om. à. — 9 οὗτος γὰρ 
ὑπολ. gy οὗτος οὖν ὑπολ. d. — 10 φόνους] τόπους C. — κατὰ πάντα τόπον 
Goar. — ὑπὲρ τῶν Χρ. g. — 11 πᾶν ab πάντα cegm πάντας df. — 15 τῇ 
εὐχῇ τῶν Χρ. om. g. — 13 θεραπευθέντος] ἠλευθερώθη c. — µηδέπω gy. — 
14 πράξεων ἐχόμενος gxy. — 15 πόλεμος καὶ ἐπανάστασις g πολεμικαὶ ἐπανα- 
στάσεις m. — 16 τοὺς ante ζῶντας 0m. y. — 1T τοὺς τεθνεῶτας oí ζῶντες g. — 
18 µόνον gxy. — προσταγµάτων ab Al. Mon, πραγμάτων gxy. — De numeris 
annorum 5198-5802 cf. dissert. de codd. Theoph. — Τούτω τῷ ἔτει Μητροφάνης 
ἐπίσκοπος τοῦ Βυζαντίου ἐχειροτονήθη mg. nb. — 30 δὲ om. b. — 81 τῇ 
'Póuy ab τῇ πόλει "Pour efgxA τῇ πόλει m. 

ΑΙ, Mon. 4052 B. 
10 P 

18 B 

À. M. 5798 

À, M, 5198 
19 B 

A. M. 5800 

A. M. 5801 

A. M. 5802 

Exc, Barocc. 

ΛΙ. Mon, 
col. 4059 C. 



14 ΘΕΟΦΑΝΟΊΥΣ | , 

τίου γοητείας βρέφη ἀνατεμόντος διὰ µαντείας ἀθεμίτους. ἐν πολλῇ 

δὲ ἀγωνία ὄντι ὤφθη αὐτῷ ἐν ὥρα ἕκτῃ τῆς ἡμέρας Ó τίμιος σταυρὺς 
1 ν ἐκ φωτὺς κατεσκευασµένος, ἔχων ἐπιγραφήν' "ἐν τούτω νίκα. 

ἐπιστὰς δὲ αὐτῷ ὃ κύριος εἶπεν αὐτῷ ἐν ὁράματι τῆς νυκτός' 

“χρῆσαι τῷ δειχθέντι σοι, καὶ νίκα.) τότε σταυρὺν σχεδιάσας χρυσοῦν, 
ὃς ἔστι µέχρι τῆς σήμερον. ἐκέλευσε προάγειν αὐτὸν ἐν τῷ πολέμω. 

καὶ συμβολῆς γενομένης ἠττήθησαν οἱ περὶ τὺν Μαξέντιον. ὧν of 

zÀt(ovg ἀνῃροῦντο. Μαξέντιος δὲ σὺν τοῖς λοιποῖς φεύγων, τῆς 

γεφύρας δείᾳ δυνάµει διαρραγείσης, ἐν τῷ ποταμῷ καταποντίζεται, 

ὡς πάλαι Φαραὼ πανστρατί, ὥστε τὸν ποταμὺν πληρωθῆναι ἵππων 

σὺν ἀναβάταις πεπνιγµένοιρ. οἱ δὲ πολῖται τῆς Ῥώμῃς, ὡς αἰτησά- 
:) B µενοι αὐτὸν διαναστῆναι εἰς τὴν βοήθειαν αὐτῶν, λυτρωθέντες τῆς 

τοῦ πονηροῦ Μαξεντίου τυραννίδος, τὴν πόλιν στεφανώσαντες εἰσ- 
εδέξαντο μετὰ χαρᾶς τὺν νικητὴν Κωνσταντῖνον σὺν τῷ νικυποιῶ 

σταυρῷ σωτῆρα αὐτὸν ἀνευφημοῦντες. | 
A. M. 5808 Κόσμου Τῆς Ρωμαίων Περσῶν 

ἔτη θείας βασιλεὺς βασιλεὺς 9' 
soy. σαρκώσεως Κωνσταντῖνος Σαβώρης 

ἔτη zy. ἔτη Ap. ἔτη ο’. 
ES 9. 

Ῥώμης Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκ. λβ΄ ἐπίοκ. λα ἐπίσκ. οὐ” ἐπίσκ. «n 
Σίλβεστρος Ερμὼν ᾽Ηλέξανδρος Παυλίνος 
ἔτη yq. ἔτη 9. Eg xy. ἔτη £f. 

ux. s. ε. δι 

ip own | Toro τῷ ἔτει κρατήσας τὴν Ρώμην Κωνσταντῖνος ὁ 8εο- 

συνέργητος πρὸ πάντων τὰ λείψανα τῶν ἁγίων μαρτύρων ἐκέλευσε 
συλλεγέντα ὑσίαᾳ ταφῇ παραδοθῆναι. καὶ ἦσαν of ᾿Ρωμαῖοι ἄγοντες 

ἐπινίκιον ἑορτήν, γεραίροντες τὸν κύριον καὶ τὸν ζωοποιὸν σταυρὺν 

ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας καὶ Κωνσταντῖνον τὸν νικητὴν μεγαλύνοντες. | 
A. M. 5804 Wd. o au P. ovv y. 
A. M. 6805 ο, uw. ο η. f. 0. 

Τούτω τῷ ἔτει Μαξιμῖνος, ó v(oóg Γαλλερίου, ἐπιπηδήσας καὶ 
ἑαυτῷ τὴν βασιλείαν ἐπιτρέψας αἰσχρῶς καταλύει vov βίον ἐν Κιλικία. 

Alex, Mon. * t i of , , / " , gm « 
col. 406 B. . ἀκούσας δὲ Μαξιμιανὺς ὁ Γαλλέριος, ὁ τούτου πατήρ, ὅτι Μαξέντιος, ὁ 

1 ἀνατεμόντος scr. e. conj. ἀνατέμνοντος X ἀνατέμνων ὡς g ἀνατεμόντα 
aby. — ὃ κατασκευασμένος gy. — ὕ τὸ δειχθέντι em τὸ δειχθέν f. — 606 
ἐστι µέχρι τὴν agg. g. — αὐτῷ defg αὐτοῦ c. — 10 τῷ Φαραώ f. — τὸν 
ποτ. πληρωθῆναι  πληρωθῆναι τὸν ποτ. gXy πληρωθῆναι om. b. — 11 «va- 
βώτοις c. — 15 σωτῆρα om. dy. — 117*.18* fec. Σαβώρης 8΄ b θ΄ om. agy. 
— 3981 1β΄ om. agy. — 22' λα om. gy u« ? — 92? 9'om.g. — 393 κβ 
0m. g. — 28 παραδοθέντα ab. — 29 καὶ τὸν ζωοποιὸν σταυρὸν Om. c. — 
30 ἐπὶ ἡμέρας ἑπτά g. — 38 Μαξιμιανὸς g. — 35 ὁ ante ΓΓαλλ. om. g. — 
ó post. Μαξ. om. ab. 

10 

20 

2b 
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υἱὸς "EgxovA(ov, ἐν ᾿Ῥώμῃ ὑπὸ Κωνσταντίνου τῇ δυνάµει τοῦ 
σταυροῦ κατεπτώθη, φοβηθεὶς τὸν κατὰ τῶν Χριστιανῶν ἀνῆκε 

διωγµόν. | 
ἑ. dE. WW. 8. 4. w. A. M. 5806 

b | Τούτω τῷ ἔτει Κωνσταντῖνος ὁ θΘειότατος σὺν 4ικινίῳ καί- ^ Mon. 

σαρι ζήλῳω Θεοῦ φερόµενος ἐπεστρότευσε κατὰ Μαξιμιανοῦ τοῦ Γαλλε- 

ρίου τὴν ἑώαν διέποντος' κἀκεῖνος ἀντιστρατευσάμενος ἀμέτρῳ πλήθει 91 B 
συνέβαλεν αὐτοῖς, πεποιθὼς ὡς ὃ Μαξέντιος μαντεύμασι δαιμόνων 

καὶ γοητικαῖς µαγγανείαι. τοῦ δὲ ζωοποιοῦ σταυροῦ προάγοντος 

10 τῷ µεγάλω Κωνσταντίνω, ἅμα τῇ προσβοΛλῇ τραπεὶς ὁ τύραννος σὺν 

τῷ πλήθει κατασφαττοµένῳω, τὴν βασιλικὴν ἐσθῆτα ἀπέθετο καὶ στρα- 12 P 

τιωτικὺν περιθέμενος σχῆμα μετ ὀλίγων εὐνουστάτων τε διαδρὰς 

ἀπὺ κώµης εἰς κώµην ὤχετο, καὶ τοὺς ἱερεῖς τῶν εἰδώλων καὶ µάντεις 
ἀθροίσας καὶ τοὺς διαβεβοηµένους ἐπὶ μαγεία καὶ προφήτας αὐτοῦ 

16 ὡς ἀπατεῶνας κατέσφαξεν. | 

“Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος AB Μακάριος ἔτη x. A. M. 5801 
᾽ Αντιοχείας imíóxonog wy Εὐστάθιος ἔτη m. 

ub. cay. uw. α. 6’. dw. 

| Tovro τῷ ἔτει μέλλοντα τὸν εὐσεβέστατον Κωνταντῖνον ζῶντα A Merp. 
20 χειροῦσθαι τὸν Γαλλέριον Μαξιμιανὺν προλαβοῦσα Φεία ὀργὴ κατέλαβε 

τοῦτον. «φλὸξ γὰρ ἐκ βάθους τῶν σπλάγχνων καὶ μυελῶν αὐτῷ 
ἀναφθεῖσα μετ ὀδύνης ἀνυποίστου πρηνῆ κατὰ τοῦ ἐδάφους ἀσθμαί- 
νοντα διέθετο, ὡς ἀμφύτερα τὰ ὄμματα αὐτοῦ ἐκπηδῆσαι καὶ τυφλὺν 
καταλιπεῖν τὺν ἀνύσιον, αἱ δὲ σάρκες αὐτοῦ συσσαπεῖσαι τῇ ἀμέτρῳ 

26 ἐκκαύσει τῶν ὁστῶν ἀπέπιπτον. οὕτω κατασαπεὶς ἀπέρρηξε τὴν 
θεομµάχον ψυχήν. | 

a. ad. ag. B. 4. B. A. M, 5808 

| Toóro τῷ ἔτει 4ικινίῷ συμµαχήσαντι τῷ Δείῳ Κωνσταντίνῷ "Al. Mon. 
καὶ ὑποκρινομένω δολερῶς τὸν Χριστιανισμὺν ἀφορίσας μοῖραν τῆς edu 

30 'Ῥωμαίων γῆς ἀπένειμεν, ἀναγορεύσας αὐτὸν βασιλέα, ἀπαιτήσας αὐτὸν 
συνθήκας μηδὲν κατὰ Χριστιανῶν πράττειν. ἐντεῦθεν Ó τῶν τυράννων 

καθ ἡμῶν χάριτι Χριστοῦ πέπαυται διωγμός. | 

9 πατεπιώθη α κατεπτοήθη g. — b ικιννίῳ em. — 6 ἀπεσεράτευσε f, 
— Mae&uívov degm (g m. 9 ut vid.). — 8 ὡς ὁ Μαξέντιος ab ὁ Μαξιμιανὸς 
egy om. dÀ. — μαντεῦσι ο. — 9 καὶ γόητι καὶ µαγγ. b. — 18 ἀπὸ κώµην gy. 

' — 14 xal ante τοὺς om. gxy. — τοὺς om. em, --- ἐπὶ μαγείας y ἐπὶ µα- 
είαις cg ἐπὶ µαντείαις d. — vv. 16. 17 om. em. — 16 1β om. abcf. uf'? — 
20 Γαλλερίου c. --- κατέβαλεν αὐτόν ο. — 21 ἐκ βάθους ab Alex. ἐκ µέσου 
ΕΧΥΑ. — 38 αὐτοῦ τὰ ὄμματα a. — 95 καὶ οὕτως gxy. -- ἀπέρφηξε g Alexdr. 
ἀπέρριψε rell. — 98 εκιννίῳ em. — 91 πράττειν κακόν dgy κακὸν om. abcÁ 
Alex, — ὁ om. a. — 32 Χριστοῦ ab θεοῦ gxyA. — 



A. M. 5809 

A. M. 5810 

Al. Mon. 
col. 4057 C. 

Exc. Barocc. 

Al. Mon. lI. Ἱ. 
135 P 

23 R 
ef. Polgdeuc. 
p. 216 Hardt 

Exe. Barocc, 

A. M. 5811 

Hieron, Chron. 

Al. Mon. 
col. 4057 A. 

16 ΘΒΟΦΑΝΟΥΣ 

Κύσμου Τῆς Ῥωμαίων Ηερσῶν Ῥώμης 
ἔτη "Φείας βασιλεὺς βασιλεὺς 9* ἐπίσκ. AB 
ou. σαρκώσεως Κωνσταντῖνος Σαβώρης Σίλῤεστρος 

ἔτη τι’. ἔτη ig. ἔτη o. ἔτη xy. 
i. ες. uj. 

Βυζαντίου Ἱεροσολύμων  ᾽άλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκ. α΄ indo. AB. ἐπίσκ. (0 ἐπίσκ. xy 

Miyrgogávys Maxágiog ᾽λέξανδρος Εὐστάθιος 
ἔτη v. ἔτη κ’. ἔτη xy. ἔτη ay. 
9. 9. B. ὁ᾽. 

| Τούτω τῷ ἔτει Ó μέγας Κωνσταντῖνος πάσης Ρωμαίων γῆς 

μονοκρότωρ γενόμενος πᾶσαν εἰς τὰ Osa µετήγαγε τὴν φροντίδα, 

ἐκκλησίας ἀνεγείρων καὶ φιλοτίμως ταύτας πλουτῶν ἐκ τοῦ δημοσίου 
λόγου. οὗτος πρῶτον vóuov ἔγραψε τοὺς τῶν εἰδώλων ναοὺς ἆπο- 

δίδοσθαι τοῖς τῷ Χριστῷ ἀφιερωμένοις || (συνενομοθέτει δὲ αὐτῷ καὶ 
Κρίσπος ὁ υἱὸς αὐτοῦ): | δεύτερον δὲ Χριστιανοὺς µόνους στρατεύεσθαι 

ἐθνῶν τε καὶ στρατοπέδων ἄρχειν, τοὺς δὲ ἐπιμένοντας τῇ εἰδωλο- 

λατρεία κεφαλικῶς τιμωρεῖσθαι" τρίτον τὰς πασχαλίους δύο ἑβδομάδας 

ἀπράκτους τελεῖν, τήν τε πρὺ τῆς ἀναστάσεως καὶ τὴν μετ αὐτήν. 

τούτων οὕτως ἐχόντων. εἰρήνη βαθεῖα καὶ γαλήνη κατέσχε τὴν οἰκουμέ- 

νην καὶ ὀγαλλίασις τοὺς πιστούς, προστρεχόντων ὁσημέραι πάντων 

τῶν ἐθνῶν τῇ πίστει Χριστοῦ καὶ βαπτιζοµένων καὶ τὸ πατρῶα 
εἴδωλα συνθλαττόντων. | τὸν δὲ πῆχυν τῆς ἀναβάσεως τοῦ κατὰ τὴν 

αἴγυπτον ποταμοῦ Νείλου ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐνομοθέτησεν ἀναφέρεσθαι, 
καὶ οὐκ ἐν τῷ Σαραπίω, ὡς εἴθιστο τοῖς Ἕλλησιν. | 4ικίνιος δὲ 

πρὺ τοῦ τελείως μανῆναι εἰς ᾽άντιόχειαν ἐλδὼν Θεύτεκνον γόητα 

καὶ τοὺς σὺν αὐτῶ μετὰ πολλὰς βασάνους ἀνεῖλεν. | 
΄ ΄ ΄ , 

W. ap a. d. 4. ww. ow. 

| Toro τῷ ἔτει 4ικίνιος ἤρξατο κατὰ Χριστιανῶν διωγμὺν 

κινεῖν. καὶ πρῶτον μὲν τοὺς ἐν τῷ παλατίω Χριστιανοὺς ἐδίωξε 
λήδην λαβὼν τῆς τῶν πρὺ αὐτοῦ τυράννων καθαιρέόεως καὶ τῶν 

πρὺς τὺν µέγαν Κωνσταντῖνον συνθηκῶν. γυναικομανῶν δὲ καὶ ἀδικῶν 

v. 1 om. eg. — 83 9' om. acgy. — 3" A om. agy Αγ ο. — 8' α΄ om. 
gy. — 8* 1β om. gy λα bcg. uf? — 8"*.490' om.cgy. — 8* xy om. g. — 
10! ἔτη θ΄ cg. — 11! 9' om. ο. — 12 πάσης] πατήσας ϱ. — 183 τὴν add. ex 
ab AL Mon. om. gXy. — 15 πρῶτον] πρὸς τὸν g. — ἔγραφεν om. y. — 
16 τῶν om. g. — 17 μόνους om.f µόνον ο. — στρατεύεσθαι αι delendum esse aut 
στρατευοµένων vel iv στρατείαις scribendum | conicc. Classen, — Habet. etiam. AL, 
Mon. — 18 τε] δὲ g. — 92 ὁσημέραι εἰ 23 τῶν om, ab habet eliam Alex. -— 98 τῇ 
πίστει Xe. πάντων τ. ἐθνῶν c. — τοῦ Χριστοῦ g. — 24 τοῦ] τὴν f. — 95 πο- 
ταμοῦ rov N. dgy. — 26 Σαράπιδι c. — 4ικίννιος de item v. 30, — 927 μανεῖ- 
ναι b μανεῖσαι f µανῆσαι em. — ἀνελθῶν à. — Θεότεητον c. — 28 ἀνελεὶ ab. 

σι 
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καὶ φονεύων Χριστιανοὺς οὐκ ἐπαύετο" τούτω διὰ ygauucrov ó θεῖος 
Κωνσταντῖνος κελεύσας ἀποστῆναι τῆς μανίας οὐκ ἔπεισεν. | οὗτος Bieron. Chron. 

καὶ Βασιλέα, vov ἐπίόκοπον ᾽ἁμασείας, | καί, ὥς τινές φασιν, καὶ Exc. Barocc. 
τοὺς ἁγίοὺς τεσσαράκοντα μάρτυρας καὶ ἄλλους πολλοὺς διὰ βασάνων 

τελειωθῆναι ἐποίησεν. | 

Βυζαντίου ἐπίσκοπος ᾽4λέξανδρος ἔτη xy. A. M. 5812 

iG« d. 3a We ο Ma 6, 
A 

| Tovro τῷ ἔτει "Aottog, ὁ τῆς µανίας ἐπώνυμος, ἐν ᾽λεξανδρείᾳ D ̂ , 

τὴν ἑαυτοῦ αἴρεσιν im ἐκκλήησίας ἐφανέρωσε καὶ Gy(Gue εἰργάσατο, $1 5 
συνεργοῦντος αὐτῶ τοῦ πονηροῦ μὴ φέροντος βλέπειν τὴν εἰρήνην 

τῆς ἐκκλησίας. ἐγένετο δὲ καὶ σεισμὺς ἐν ᾽άλεξανδρεία λαβρότατος, 
ὥστε πεσεῖν οἰκίας πολλὰς καὶ λαὺν πολὺν ὀλέσαι. 

ος ας qr. wir. A. M. 5815 
cf. Sozom, 

| Toóro và ἔτει μαθὼν ὁ µέγας Κωνσταντῖνος τὴν τοῦ Αρείου sel. T, 16 

κίνήσιν σφύδρα Λυπηθεὶς ἔγραψεν ᾽4λεξάνδρω καὶ ᾿ρείω κοινὴν 
ἐπιστολήν, συμβουλεύων καταλῦσαι τὴν πονηρὰν κίνησιν καὶ εἰρη- 

a: 9 , $5 " " " . cf. Polydeuc. 
νεῦσαι εἰς ἀλλήλους. || ἀπέστειλε δὲ καὶ Ὅσιον, τὸν ἐπίσκοπον Κουδρού- p. ss, 16 

Bue, ἐν ᾽άλεξανδρεία περὶ ἀρείου καὶ ἐν τῇ ἀνατολῇ διορθωσόµενον 
τοὺς ἀνατολικοὺς ἐκ παλαιᾶς συνηθείας Ἰουδαϊκώτερον ἑορτάζοντας 

ro πάσχα. ὑπέστρεψε δὲ ἄπρακτος πρὺς ἀμφύτερα. | 

| Τούτω τῷ rs καὶ Κώνσταν, τὺν υἱὸν αὐτοῦ, Κωνσταντῖνος cf. Hier. Chrov. 

ὁ μέγας προεβάλετο καίσαρα | καὶ ἀπέστειλεν εἰς Γαλλίας. 

wj. κ. αβ. y. qp. av. ή. A. M. 68M 

Toro τῷ ἔτει, ὥς φασέτινες, Κωνσταντῖνος ὁ µέγας σὺν Κρίσπω, 

τῷ υἱῷ αὐτοῦ, ἐν ᾿Ρώμῃ ὑπὺ Σιλβέστρου ἐβαπτίσθη. ὡς o( κατὰ τὴν 

πρεσβυτέραν Ρώμην µέχρι σήμερον τὺν βαπτιστῆρα ἔχουσιν εἰς µαρ- 
τυρίαν, ὅτι ὑπὺ Σιλβέστρου ἐν ᾿Ρώμῃ ἐβαπτίσθη μετὰ τὴν ἀναίρεσιν *5 P. 
τῶν τυράννων. | οἳ δὲ κατὰ τὴν ἀνατολὴν ἐν Νικομηδεία φασὶν ο M A n. 
αὐτὸν περὶ τὺν θάνατον ὑπὺ Εὐσεβίου τοῦ Νικομηδέως ᾿ρειανοῦ βε- — » 5955 

βαπτίσθαι’ ἔνθα καὶ ἔτυχεν αὐτὸν κοιµηθῆναι. ἐναβαλλόμενος γὰρ ἦν. 

gaev; τὸ βάπτισμα, ἐλπίζων ἐν τῷ Ιορδάνῃ βαπτισθῆναι ποταμῶ. | 

1 θεῖος] μέγας ο. — 3 Αμασίας codd. corr. in f sec, m. — "Ap. καρατο- 
μήσας ἔρριφεν. tlg βυθόν d. — 6 ἔτη xy om. b. — 9 ἐπ ἐκκλησίαις ab. — 
σχήμα em σχήματα b. — 10 αὐτοῦ c. — τὴν εἰρήνην om.b. — 11 καὶ om. g. 
— λαμπρότατος f. — 19 λαὸν πολὺν ὀλέσθαι cg λαὸν πρὸς πολὺν ὠλέσαι ef. — 
vv. 14—23 om. c, — 16 in verb. συμβουλεύων κατα — desinit cod. à. — 17 Ko- 
δρούβης g. — 18 διορθωσόµενον f m. 9. διορθωσάµενον b διορθωσάµενος g 
διορθωσαµένους y correcturus (διορθωσόμενος) A. — 30 δὲ om, f. — 21 Κων- 
στάντιον víóv? — 99 sl; Γαλλίους d ἐν Γαλλία g. — 925 ἐβαπτίσθησαν g. 
ὅσαι κατὰ g. quotquot enim in seniori Roma consistunt A. — 28 φασὶν αὐτὸν 
post ᾿Αρειανοῦ v. 39 inserit ο. — 39 περὶ] κατά ο. — 30 αὐτόν om. c. — 
31 φησι begy om. d. inquiunt A. — τὸ βάπτισμά qnot gy. 

TuROPHANIS CHRON. L. 2 



cf, Georg. Mon. 
p. 381, 18 

18 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

ἐμοὶ δὲ ἀληθέστερον φαίνεται τὸ ὑπὸ Σιλβέστρου ἐν 'Póur βεβαπτίσθαι 
αὐτόν, καὶ τὰς ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ φεροβένας διατάξεις πρὺς Μιλτιάδην 
πεπλασμένας εἶναι τοῖς 4ρειανοῖς, δόξαν ἐντεῦθεν περιποιεῖσθαι σπου- 

δάζουσιν ἑαυτοῖς, ἢ καὶ τὸν πανευσεβῆ βασιλέα κακίζειν ἐθέλουσιν, 

ἀβάπτιστον δεικνύντες ἐντεῦθεν., ὕπερ ἄτοπόν ἐστι καὶ ψευδές. εἰ 

γὰρ οὐκ ἦν βεβαπτισµένος ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν συνόδῳω, Λλοιπὺν οὐδὲ 

μετελάμβανε τῶν δείων μυστηρίων, οὐδὲ συνηύχετο τοῖς ἁγίοις πατράσιν. 

ὕπερ ἀτοπώτατόν ἐστι καὶ λέγειν καὶ φρονεῖν. | ἄλλοι δὲ ᾿4ρειανοὶ 
καὶ Ἕλληνες ὡς νόθον διαβάλλουσι τὸν µέγαν Κωνσταντῖνον' ψεύ- 
δονται δὲ καὶ οὗτοι. | ἡ γὰρ γενεαλογία αὐτοῦ βασιλικὴ ὑπῆρχε καὶ 

πρὺ «Πιοκλητιανοῦ. ὁ γὰρ πατὴρ αὐτοῦ Κωνστάντιος θυγατρίδης ἦν 
Κλαυδίου τοῦ βασιλέως καὶ ἐξ Ελένης τῆς πρώτης αὐτοῦ γυναικὺς 
ἔσχε τὸν u£yav Κωνσταντῖνον. εἶχε δὲ καὶ ἄλλους υἱοὺς ἐκ Θεοδώρας. 

τῆς θυγατρὺς Μαξιμιανοῦ τοῦ Ερκουλίου, ἀδελφῆς δὲ Μαξεντίου 

τοῦ κατὰ τὴν Ρώμην τυραννήσαντος καὶ ἀναιρεθέντος ὑπὺ Κωνσταν- 

τίνου περὶ Μουλυΐαν τὴν γέφυραν (ὔτε καὶ τὸ τοῦ σταυροῦ σημεῖον 

ἐθεάσατο ἐν τῷ οὐρανῷ), καὶ Φαύστας, τῆς γαμετῆς τοῦ μεγάλου 
Κωνσταντίνου. καὶ μηδεὶς θαυμαζέτω, εἰ πρὺ τοῦ βαπτίσματος ἑλληνί- 

ζοντες δύο ἀδελφὸς ἔγημαν ὁ πατὴρ καὶ ὃ υἱόᾳ. εἰσὶ δὲ αἲ γενέσεις 
αὐτῶν οὕτως. [ὼς ὑποτέτακται]. 

1 ἐμοὶ δὲ τὸ ἀληθὶς φαίνεται ὑπό g. — 9 αὐτοῦ] αὐτῶν g. — Μιλτιάδη 
g. — 3 πεπλασμένα b. — περιποιῆσαι f. — 4 7| εἰ b. o? dy. — εὐσεβη cf. — 
6 δείκνυσι c. — ἐντεῦθεν om. dem. — ἐστι add. ex. b. om. gxy. — 6 βαπτι- 
σµένος b. — 7 συνήρχετο dy. — ἁγίοις] θείοις c. — 8 ἄτοπον dy. — ἀλλ of 
δὲ b ἀλλ of (om. δὲ) dy. — 10 καὶ γὰρ ἡ γεν. g. — 11 θυγατρίδος b. — 
12 καὶ Ελένης ἐκ τῆς cgy. — 16 Μουλυῖαν b Movifíev d Moviaíav cgy. — 
19 ἔγημον cegm ἔγημων f. — 30 ὡς ὑποτέτακται om. b. legit etiam A. 
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Κωνστάντιος [ὁ μέγας] 
..i& Θεοδώρας, θυγατρὺς Ἑρκουλίου, γεννᾷ. 

η. | P EN 

Κωνστάντιον. ᾿αναβαλλιανόνι Κωνσταντίαν. 
πατέρα τὸν καὶ Γ άλλον «4αλμάτιον., }αμετὴν πκινίου. 

1 άλλου καὶ ἐξ οὗ 

Ιουλιανοῦ 
τοῦ παραβάτου. 4αλμάτιος ὁ νέος. 

Ἐκ δὲ Ἑλένης γεννᾷ 

Κωνσταντῖνον τὸν µέγαν καὶ µόνον. 
Ὁ δὲ µέγας Κωνσταντῖνος 

ἐκ Φαύστας. θυγατρὺς Ἐρκουλίου, γεννᾷ 
Κρίσπον. Κωνσταντῖνον. Κωνστάντιον. Κώνσταντα. καὶ Ἑλένην, 

γαμετὴν Ἰουλιανοῦ 
τοῦ παραβάτου. 

Κόσμου Τῆς Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη Βείας βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίοκ. AB. 

εωιε΄. σαρκώσεως Κωνσταντῖνος Σαβώρης 2ίλβεστρος 
ἔτη τα’. ^ x ἔτη ο. En oy. 

. xa. xy. 

Βυζαντίου  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
. lox. p ἐπίσκ. A ἐπίσκ. θ΄ ἐπίσκ. xy 

᾽λέξανδρος Πήακάριος ᾿Αλέξανδρος  Εὐστάθιος 
ἔτη xy. ἔτη κ’. ἔτη xy. ἔτη aq. 

à. 9. n ad 6’. 

A. M, 5815 
?8 B 

Al. Mon. 
| Τούτω τῷ ἔτει ἰδὼν Κωνσταντῖνος ὁ εὐσεβὴς 4ικίνιον µανι- col. 4057 B. 

κώτερον τῷ διωγμῶ Ἰθώμενον καὶ ἐπιβουλὴν κατὰ τοῦ εὐεργέτου 

Genealogiam omittit ᾱ. -- 1 Xaoctevstvos g. — ὁ uéyag om. b, habent 

rell. et A, — 9 ἐκ 9vyargóg "Eowovilov Θεοδώρας b. 3!—1! Κωνστάντιον 
(Κωνσταντῖνον y A) πατέρα Γάλλου «αλματίου ἐξ οὗ μη ὁ νέος Ἰουλιανοῦ 
τοῦ παραβάτον (frater add. A) egy Α. Ut ὧν textu b, sed Ιουλιανοῦ τοῦ παρα- 
βάτου in lit. pr. m. — 3* Αναβαλιανὸν ᾳ Ανβαλιὰν ο ᾽Ανυβαλιὰν ut vid. m. — 
4* τὸν καὶ Γάλλον] τε καὶ Γάλλον c τὸν µέγαν y. — A* {αλμάτιον — 1* Παλμάτιος 
ὁ νέος hic omittunt egy. — 4” τοῦ ἀσεβοῦς Αικινίου g. — 9 Κ. τὸν µέγα καὶ 
Φεοφιλῆ βασιλέα καὶ µόνον g. — 11 Φαύστης g. — 
12 14 g: Kofaxov. Κωνσταντῖνον. Κωνστάντιον καὶ Ἑλένην γαμετὴν Tov. t. tao. 

b: Κρίσπον. Κωνσταντῖνον. καὶ Ἑλένην. Κωνστάντιον. Κωνσταντῖνον. Κών- 
yap. Ιουλ. τ. παρ. σταντα. 

e: Ἀρίσπον. Κωνσοταντινὸν. καὶ Ἑλένη». Κωνστάντιον. 
Κώνσταν. yup. Ἰουλ. T. π. 

f: Κρίσπον. Κωνσοταντῖνον. Κώνσταν. Κωνστάντιον. καὶ ᾿Ελένην yep. 
Tov. τ. παραβ. 

em: Kolamov. Κωνσταντῖνον. Κωνσταντιανὸν. καὶ Ἑλένην γαμ. Ἰουλ. v. παρ. 
À: Crispum, Constantium, Constantinum, Constantem et Helenam, uxorem 

Iuliani refugae. 
165 1β΄ om. gy. — 17* Σαπώρης b. — 511 β΄ om. bgy. — 913 A' om. gy uf? 
— 91? 190' om. cgy. — 29* ἔτη w0' cy. — 343 9' om. egy. — 95 ὁρῶν c. — 
Aixívyioy dem om, c. ων 

Exo. Barocc, 
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μελετῶντα ὀπλίζεται κατ αὐτοῦ διά τε ξηρᾶς καὶ θαλάσσης" καὶ δὴ 
πολέμου δημοσίου κροτηθέντος κατὰ τὴν Βιθυνίαν, ζῶν συλλαμ- 
βάνεται ἐν Χρυσοπόλει καὶ εἰς τὰς χεῖρας Κωνσταντίνου παραδίδοται, 

ὁ δὲ τῇ συνήθει φιλανθρωπία χρησάµενος χαρίζεται αὐτῷ τὴν fav 
καὶ εἰς Θεσσαλονίκην τοῦτον ἐκπέμπει φρουρεῖσθαι. μετ οὐ πολὺ 

δὲ βαρβάρους μισθωσάµενος νεωτερίζειν ἤμελλεν, εἰ μὴ προγνοὺς 

τοῦτο ὁ πραότατος Κωνσταντῖνος διὰ ξίφους τοῦτον ἀποτμηθῆναι 

ἐκέλευσεν' καὶ οὕτω Aouxbv τελείας ἀπήλαυσε γαλήνης τὰ πράγματα 

τῆς Χριστιανῶν πολιτείας, τῇ δυνάμει τοῦ ζωοποιοῦ σταυροῦ, γεγονό- 

των ἐκποδὼν τῶν τυράννων, καὶ uóvov κρατήσαντος τοῦ 8εοσυνερ- 
γήτου Κωνσταντίνου τῆς τῶν Ρωμαίων ἀρχῆς. | καταστήδαντος οὖν 

τοὺς ἰδίους παῖδας καίσαρας ἀπήλαυσεν εἰρήνης. ἦν δὲ ἀνὴρ τὰ 

πάντα λαμπρός, Ór ἀνδρείαν ψυχῆς, Ór ὀξύτητα voóg, δὲ εὐπαιδευ- 

σίαν λόγων, διὰ δικαιοσύνης ὀρθότητα, δι εὐεργεσίας ἑτοιμότητα, 

διὰ ἀξιοπρέπειαν ὄψεως, διὰ τὴν ἐν πολέμοις ἀνδρείαν καὶ εὐτυχίαν, 

ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς μέγας, ἐν τοῖς ἐμφυλίοις ἀήττητος, ἐν τῇ πίστει 
στερρὺς καὶ ἀσάλευτος. | ὕθεν καὶ κατὰ πάντων τῶν πολεμίων ὑπ- 

ηγάγετο τῇ εὐχῇ τὴν νίκην. Oi καὶ κυριακὰ πρὺς ἐπιστροφὴν τῶν 

ἐθνῶν κατὰ τόπους εἰς τιμὴν τοῦ Θεοῦ πεποίηκεν. | 
Tà ὃδ) αὐτῷ ἔτει καὶ Μαρτῖνος ἐσφάγη τυραννήσας μῆνας τρεῖς. 

καὶ 4ικινιανός, ὁ υἱὸς Auuvíov, καϊῖσαρ ἀπεδύθη ὑπὺ Κωνσταντίνου. 

Τῷ ὃδ) αὐτῷ ἔτει Ναρσῆς, ὁ υἱὺς τοῦ τῶν Περσῶν βασιλέως, 
κατέδραµε τὴν Μεσοποταµίαν καὶ λαμβάνει πύλιν "4μιδαν. τούτῳ 
Κωνστάντιος ὁ καῖσαρ, Κωνσταντίνου παῖς, πολεμεῖ xal πταίσας 

ὀλίγα τέλος οὕτω τῆς μάχης ἐκράτησεν, ὡς καὶ αὐτὺν ἀνελεῖν τὸν 

Ναρσῆν. 

1 τε add. ex bd om. cgy. — καὶ did $a, dem, — Θαλάττης eg. — 2 ζώντα b. 
— 8 τὰς om. g. — 4 τὴν συνήθη φιλανθρωπία» g. — 5 τοῦτον om. dem. — 
6 mgoyvovs] γνούς f. — 7 τοῦτον om. f. — 8 γαλήνης ἀπήλαυσε g. — ἀπέλαυσε 
c item v. 19. — 10 ἀρχῆς post τυράννων add. gy ἐκποδῶὼν γεγονυίας τῆς τῶν 
τυρ. ἀρχῆς d. — 11 τῶν Om.g. — καταστήσας c. — 12 0 ἀνὴρ εἰς τὰ πάντα f. 
— 14 δι εὐεργ. ἑτοιμότητα Om. b. — 15 εὐφυχίαν ο εὐφυῖαν g. — 17 ἄπη- 
γάγετο c. — 18 τῶν ἐθνῶν om. b. — 91 Abuvyiavóog οἱ Πικινρίου em. — ὁ om. 
EXy. — ὁ καϊσαρ gxy. — Καίσαρ gy καίσαρα b. — 22 Νάρσης b sime acc. c. — 

N. τοῦ τῶν Il. (ac. víóg g. — 28 Αμίδαν b "4undav g. — 34 Κωνσταντῖνος f. 
— K.waícapo ὁ υἱὸς Kmovor. πολεμεῖ g. — καίσαρ codd. praeler ο. -- 96 ὀλέγον 
EXy. — αὐτὸν τὸν νάρσανέλειν c. — 96 Νάρσην b. 
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Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης  Α. M. 5816 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
OS". ἔτη τις’. Κωνσταντῖνος Σαβώρης Σίλβεστρος 

ἔτη AM. ἔτη o. ἔτη xq. 
5 x. xp. xà'. 

Βυζαντίου ^ 'legocoÀónov ᾿άλεξανδρείας  ᾿Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος 
᾽Αλέξανδρος Μακάριος ᾿Ηλέξανδρος .Εὐστάθιος 

ἔτη »y. ἔτη κ΄. ἔτη xy. Fn μη. 
10 ε. t. uj. ἔ, 

Τούτῳ τῷ ἔτει εἰκοσαετηρὶς τῆς Κωνσταντίνου τοῦ 4ὐγούστου 

βασιλείας ἐτελέσθη. | καὶ ἐγένετο ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ πρώτη σύνοδος Ai oco p. 
τῶν τιή πατέρων, ὧν o( πολλοὶ Θαυματουργοί τε καὶ (σάγγελοι 
ὑπῆρχον, τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ σώματι φέροντες ἐκ τῶν 

15 προλαβόντων διωγμῶν. | ἐν oig καὶ Παφνούτιος καὶ Ἐπυρίδων καὶ Cr. Anecd r1,91 
Μακάριος || καὶ ὁ Νισιβηνὺς Ἰάκωβος, θαυματουργοὶ καὶ νεκροὺς &va- 
στήσαντες καὶ πολλὰ παράδοξα ποιήσαντες. τῆς δὲ ἁγίας συνόδου ἐν ὃν B 

Νικαία τῆς Βιθυνίας γενομένης, ἐξῆρχον αὐτῆς Μακάριος ὁ Ἱεροσολύ- 

µων καὶ ᾽4λέξανδρος ᾽άλεξανδρείας, ὑπὲρ δὲ τοῦ “Ρώμης Βίτων καὶ 
30 Βικέντιος παρῆσαν.' τῆς δὲ ᾽Αντιοχέων ἐκκλησίας χηρευούσηξ, ἡ 

σύνοδος Εὐστάθιον ἐκύρωσεν. τὸν ἐπίσκοπον Βεροίας τῆς Συρίας. 
᾿4λέξανδρος δέ, ὁ τοῦ Βυζαντίου, οὐ παρῆν ἐν τῇ συνόδῳω διὰ γῆρας 

βαθύτατον καὶ ἀσθένειαν σώματος" πρεσβύτεροι δὲ αὐτοῦ rov τό- 
zov ἀνεπλήρωσαν. τότε καὶ Παῦλος ὁ Νεοκαισαρείας παρῆν τῇ συνόδω 

25 καὶ ἄλλο πλῆθος ἁγίων ἀνδρῶν βίῳ καὶ λόγω διαπρεπόντων. περὶ 
ὧν μεγάλους ἐπαίνους ἐν τῷ τρίτῳ λόγῳ τῶν εἰς τὸν βασιλέα Εὐσέβιος 
ὁ Παμφίλου ἔγραψεν. πᾶσι δὲ τὰ πρὺς χρείαν δαψιλῶς Ó χριστιανι- 

κώτατος βασιλεὺς ἐχορήγει." αὕτη ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος 

συνεργία τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου τριάδος ᾿4ρειον καθεῖλε καὶ τοὺς 

30 ὀμόφρονας αὐτοῦ, Εὐσέβιον τὸν Νικομηδείας καὶ Θεόγνιν τὸν Νικαίας 

καὶ τοὺς περὶ αὐτούς, χωρὶς Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου συνθεµένου 
τῇ φωνῇ τοῦ ὁμοουσίου πρὺς τὸ παρόν. καὶ τούτους ἐξορίαις παρ- 
έπεμψεν, | συµπαρόντος αὐτοῖς καὶ τοῦ πανευφήµου βασιλέως Κων- ics. Mu. 

σταντίνου καὶ συνεργοῦντος ἐν πᾶσι τοῖς κατὰ Θεόν, ἄλλους τε ἀντ ji B ^ 

8' Σαπώρ b. — 11 ἡ εἶκοσ. g. — εἰκοσαετερὶς (εἰκουσαεταιρὶς g) codd. — 
τοῦ om. g. — 16 ὁ νησιβινὸς d ὀνησιβινὸς em ὀνισιβίνος b ὀνησιβῖνος f ὁ 
vnetgívog g ονησιβινος sine acc. et spir. c. — καὶ Ἰάκωβος y. — 19 καὶ prius om. g. 
— Bírov bf m. 9 Βίτον f m. 1 ut vid. Βῆτος egwx Vitus A. -— 20 Βηκέντιος 
cem. — στειρευούσης g. — 21 Βεροίης d Βερύης g. — 33 Αλέξανδρος beg 
Μητροφάνης dy. -- 38 δὲ αὖ τοῦτον τόπον b. — 34 ἐν τῇ συνόδῳ dem. — 
95 διαπρεπόρτων -- λόγω om. em. — 36 τῶν scr. e. Socr. I, 8, 4 τὸν b τὸ f 
τῷ egmx. — 927 πρὸς τὴν χρείαν cfg. — 39 συνεργείᾳ bdfg. — 30 αὐτῷ c. — 
καὶ ϐ, τὸν Νικαίας add. ex b ef. Socr. Hist. eccl I, 8. 88 om. gxy. — 
Θεόγνιον b. — 31 περὶ αὐτοῦ b περὶ αὐτῶν f περὶ αὐτὸν egmx. — 32 ἐξορία g. 



cf. Polydenc. 
p. 280, 7 

cf. Polydeuc. 
p. 280 fin. 
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αὐτῶν χειροτονηθῆναι ἐκέλευσε πίστεώς τε ἔκθεσιν ἔγγραφον ἐξήνεγκε 

τὴν κατὰ πᾶσαν ἐκκλησίαν ὀρθοδόξων νῦν ἀπαγγελλομένην. τότε 

᾿4ρείου τοῦ δυσσεβοῦς παρόντος ἐν τῇ συνόδῳ καὶ κρινοµένου, Εὐσέβιος 
ὁ Νικομηδείας καὶ Θεόγνις καὶ Μάρις καὶ Νάρκισσος καὶ Θεόφαντος 

καὶ Πατρόφιλος ἀντεποιοῦντο ᾿άρείου, o? συντάξαντες πίστεως λόγον 

βλάσφημον ἐπέδωκαν τῇ συνόδῳω. τοῦ δὲ διαρρηχΏέντος. ol πεποιηκότες 

τοῦτον ἀντιστραφέντες κατεδίκασαν ᾿4ρειον χωρὶς Σεκούνδου Πτολε- 

αἴδος τῆς 4ἰγύπτου καὶ Θεωνᾶ τοῦ Μαρμαρικῆς. ὧν ἐκβληθέντων 

σὺν ᾿ρείω καὶ ἀναθεματισθέντων. τὺ ἅγιον σύμβολον τῆς πίστεως 

ὑπηγόρευσαν | ὑπογράψαντες ἅπαντες σὺν τῷ πανευσεβεῖ βασιλεῖ, καὶ 
εὐφήμησαν, καὶ οὕτω διελύθη ὁ σύλλογος. 

Τούτω τῷ ἔτει Κρίσπος, ὁ víóg τοῦ βασιλέως, Χριστιανὺς ἐἔκοι- 

µήθη: καὶ τὸ Βυξάντιον ἤρξατο κτίξεσθαι. | 
Συνέστη οὖν ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ πρώτη σύνοδος τῇ δωδεκάτῃ 

ἰνδικτιῶνι, ἔτει εἰκοστῷ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, μηνὶ Μαίω x. 

ἔγραψε δὲ ἐπιστολὴν ἐγκύκλιον ἡ σύνοδος ἐν ᾽4λεξανδρεία καὶ 4ιβύῃ 
καὶ Πενταπόλει, δύ ἧς ἐδήλωσε τὴν ἐκβολὴν ᾿4ρείου καὶ Σεκούνδου 

καὶ Θεωνᾶ" ἐσήμανε δὲ καὶ περὶ Μελετίου, ὥστε ἰδιάζειν ἐν τῇ (Oe 

πόλει ἠσυχάζοντα, τοὺς δὲ ὑπ αὐτοῦ χειροτονηθέντας μυστικωτέρα 

χειροτονία βεβαιοῦσθαι. ἔγραψε δὲ καὶ περὶ τοῦ πάσχα µηκέτι μετὰ 

Ἰουδαίων αὐτὺ ποιεῖν, ἀλλὰ τῷ κατὸ Ἰταλίαν τύπω κατὰ τὴν κυριακὴν 

μᾶλλον ἡμέραν ἑορτάξοντας. ὁμοίως καὶ ó πανευσεβὴς βασιλεὺς ἐπιστο: 
λὰς ἔγραψε πανταχοῦ τὸ αὐτὰ κελευούσας καὶ βεβαιούσας τὰ παρὰ 

τῆς ἁγίας συνόδου ἐκφωνηθέντα, καὶ ᾿4ρειον ἅμα τοῖς ὁμόφροσιν 
αὐτοῦ ἀποκηρύττων, Πορφυριανούς τε αὐτοὺς ὀνομάζεσθαι, καὶ τὰ 
συγγράµµατα αὐτῶν κατακαίεσθαι, καὶ τοὺς μὴ τοῦτο ποιοῦντας 

θανατοῦσθαι' ἐξέθετο δὲ καὶ vóuov βασιλικὺν οὕτω ταῦτα γενέσθαι. 

τῆς δὲ ἑορτῆς ἐνστάσης κατ αὐτὺ τῆς εἰκοδαετηρίδος τῆς αὐτοῦ 

βασιλείας. πάντας τοὺς πατέρας εἰς ἑστίασιν προετρέψατο, συγκατα- 

κλιθεὶς αὐτοῖς καὶ λαμπρῶς τιµήσας αὐτούς' Παφνουτίου δὲ καὶ 

τῶν ὁμοίων ὁμολογητῶν τοὺς ἐξορυχθέντας ὀφθαλμοὺς καὶ τὰ πηρω- 
Βέντα µέλη ἐν τῷ διωγμῷ κατεφίλει. ἁγιασμὸν ἐξ αὐτῶν ποριζόµενος. 

9 ὀρθόδοξον ο. — 4 Θεόγνης ᾳ Θεόγνιος d. — Magne g. — Νάρκισος b. 
— Θέοφαντος codd. À «ημόφαντος Polyd. Mravógavros Theodoret I, 7 Sozom. 
HI, 12; IV, 8. — 5 ot] oíg b. — 7 τοῦτο g. — 8 Θεονᾶ g. — Magnuagínns 

bf Maepnegírgs Polyd. Theodoret. — 10 ἀπηγόρευσαν g. -—— πανευσεβεὶ b 
πανσοεβασμίῳ xy σεβασμίω g augustissimo A. — 15 ὑνδικτιῶνι dem. ἐνδικτιόνι c 

v bfg. —,.18 Θἐονᾶ g Θεῶνα ο. — ὡς b om. m. — 19 ὑπ αὐτῶν g. — 
21 ᾿ἸἹεταλίαν b. — 38 κελεύουσα xal βεβαιοῦσα b. — 25 ἀποκηρυττούσας c 
ἀποκήρυκτον em ἀποκήρυκτον εἶναι d. — 27 γίνεσθαι gxy. — 98 xararavró c. 
— Εὐκοσαετερίδος (-εταιρίδος g) gxy. — 39. 30 εἰς ἑσείασιν προτιµήσας αὐτοὺς 
(rell. om.) y. — 30 δὲ] re f. — 31 τῶν ἁγίων ὁμοίων ὁμολ. g. — πυρωθέντα 
b. — 32 καταφιλεῖ em. — ἁγιασμένον b. 
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παρῄνει δὲ πᾶσι τοῖς ἐπισκόποις εἰρήνην ἄγειν καὶ τῶν κατὸ τοῦ 
πλησίον λοιδοριῶν ἀπέχεσθαι. τοὺς δὲ λιβέλλους, οὓς κατ ἀλλήλων P 
τινὲς ἐπιδεδώκασιν, πυρὶ κατέκαυσεν ὄρκῳ βεβαιῶν, ὡς, εἰ ἴδοι ἐπί- os n 

σκοπον μοιχεύοντα. τῇ πορφυρίδι σκέπειν τοῦτον προθύµως. πολλὰ 

5 δὲ πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις δωρησάµενος καὶ τοῖς ἄρχουσι τῶν ἐθνῶν 

τιμᾶν τοὺς [ερεῖς παρακελευσάµενος χαίροντας ἅπαντας ἐξαπέστειλεν. | 

τοῦ δὲ βασιλέως ὑπὺ φιλοσόφων ᾿ Ελλήνων ὀνειδισθέντος ἐν Βυξαντίῳ, m : 

ὡς οὐ πράττει καλῶς παρὰ τὰ ἔθη τῶν βασιλέων ᾿Ρωμαίων νεωτερίζων 

τὴν Βρησκείαν. ἔδοξε τῷ βασιλεῖ ἕνα τῶν φιλοσόφων ᾽άλεξάνδρῳ 

10 τῷ ἐπισκόπῳ τοῦτον πρὺς τὸ διαλεχθῆναι μετ αὐτοῦ παραπέµψαι. 

ó 0i ᾿4λέξανδρος Βεῖος μὲν ἦν ἀνήρ, λόγων δὲ ἄπειρος. εἶπε δὲ τῷ 

διαλεκτικῷ φιλοσόφῳ γλωσσαλγοῦντι" "ἐπιτάττω σοι ἐν ὀνόματι Ιησοῦ 

Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ δεοῦ σιωπᾷν καὶ μὴ φθέγγεσθαι.'. ἅμα δὲ 
τῷ λόγω ἐφιμώθη καὶ γέγονεν ἄλαλος. | τῷ δὲ ἐπισκόπῳ Ἱεροσολύμων c. 21 A. 

15 Μακαρίῳ παρύντι ἐν τῇ συνόδῷ προσέταξεν ὁ βασιλεὺς ἐπανιόντι 
ἐρευνῆσαι τὸν τόπον τῆς ἁγίας ἀναστάσεως καὶ τὸν τοῦ κρανίου 

Γολγοθὰ καὶ τὺ ζωοποιὺν ξύλον. τῷ ὃ᾽ αὐτῷ, ἔτει ᾿Ελένην, τὴν Cramer it, 93 

Βεόφρονα αὐτοῦ μητέρα, ἔστεψε καὶ µονήταν ὡς βασιλίδι ὄπένειμεν. | 

αὕτη δὲ ὁπτασίαν ἑώρακε κελεύουσαν αὐτῇ καταλαβεῖν τὰ ' Περοσόλυμα 
20 καὶ τοὺς ὑπὺ ἀνόμων κοταχωσθέντας θείους τόπους εἰς φῶς ἀγαγεῖν. 

ἡ δὲ τὸν παῖδα Κωνσταντῖνον ᾖτήσατο τὰ θεύθεν αὐτῇ κελευσθέντα 3 n 

πληρῶσαι. ὁ δὲ τὴν ὑπακοὴν πεποίηκεν. | δεί δὲ νεύματι κινού- LITT ἂν 

µενος- ὁ εὐσεβὴς Κωνσταντῖνος πύλιν εἰς ἴδιον ὄνομα κτίσαι βουλη- 

δεὶς ἐν τῷ πρὺ τοῦ Ἰλίου πεδίῳ ὑπὲρ rov 4ἴαντος τάφον, οὗ δή 

a5 φασι τὺν ναύσταθμον ἐδχηκέναι τοὺς ἐπὶ Τροίαν στρατεύσαντας 
Ἕλληνας, θεὺς xav ὄναρ αὐτῷ ἐκέλευσεν ἐν τῷ Βυζαντίῳ ατίσαι τὴν 

νῦν Κωνσταντινούπολιν: | ἣν καὶ φιλοτίμως δειµάμενος οἴκοις περι- 

φανέσιν. τοὺς ἐπὺ Ρώμης ἀξιολόγους µετῶκισεν. καὶ ἐξ ἄλλων τόπων 

κατὰ γένος ἐπιλεξάμενος καὶ οἴκους μεγάλους αὐτοῖς χαρισάµενος 

30 οἰκῆσαι τὴν πύλιν πεποίηκεν. || τότε δὴ τὺν ναὺν τῆς ἁγίας Εἰρήνηθ Αα r1, o» 
καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τοῦ ἁγίου Μωκίου καὶ τοῦ ἀρχαγγέλου ἐν 

Al Mon. 
col. 4061 B. 

cf. Leo Gr. 
p. 89, 12 

1 ἄγειν Om. b. — 2 δὲ om. b. — 3 ἴδει g. — 4 τοῦτον] αὐτόν dy. — 
"7 φιλοσόφων b Cr. σοφῶν rell — 8 πράώττοι cg πράτοι d, --- ἔθνη fg. — 
Ῥωμαίων om. c, — νεωτερίζειν dgy. — 9 καὶ ἔδοξε y. — 11 δὲ om. Ὁ. — 
12 ἐν ὀνόματι b Cr. i» τῷ ὀνόματι rell. — 15 ἆληθ. ἡμῶν Θεοῦ g «n9. 
δεοῦ ἡμῶν dem. -- 14 ἐφημώθη gxy. — 17 Γολγοθᾶ g Γολγοθάν bc. — 
18 μόνη τ dv b µονίταν (sime acc. c) gxy. — βασιλίδα g. — 19 αὐτή d 
αὐτῇ b — αὐτήν cem om. d. — τὰ eg. καταλαβεῖν c. — 30 ὑπὸ τῶν dvo- 
uov g. — τύπους b. — 33 πεποίηκε δείῳ v. κιν. 0 εὖσ. Κωνσταντῖνος, πόλιν g. 
— 94 πρὸ τοῦ] πρώτο” b. — Ἡλίου bdgy. — 26 θεὸς δὲ κατ ὄναρ gxy δὲ 
Om. b. — 927 καὶ om. g. — 98 ἀξιολόγω b. — µετῴκησεν codd. corr. Classen. 
— 99 ἐκλεξάμενος ο. — 30 τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τῆς ἁγίας Εἰρήνης gxyA 
τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ om. b Cr. 



of. Polyd. p. 276 

ef. Polyd. p. 304 

Cram. 
Anecd, IL, 93 

ef, Georg. Mon, 
p. 403, 14 

cf. Pseudo- Dor. 
in Chron. Pasch. 
tom. 11, p. 120 B. 

36 B 
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τῷ ᾽νόπλω ὁ φιλόχριστος βασιλεὺς ᾠκοδόμησεν, | τοὺς δὲ τῶν ᾿Ελλή- 
vov εἰδωλικοὺς vaobe καταλύεσθαι προσέταξε καὶ ἐκκλησίας oixo- 

δομεῖσόθαι. τότε κατεσκάφη ὃ ἐν Alycig ᾽Ασκληπιοῦ ναὺς καὶ ὁ ἐν 
᾽ἀφόάκοις τῆς ᾽άφροδίτης || καὶ πολλοὶ ἕτεροι. καὶ τὰς τούτων προσ- 
όδους ταῖς ἐκκλησίαις ἐδωρήσατο. | τότε πολλὰ ἔθνη τῷ βαπτίσµατι 

προσῆλθον τοῖς θαύμασι τοῖς γινοµένοις xo τῶν αἰχμαλώτων τῶν 

ἐπὶ Γαλιήνου τοῦ βασιλέως αἰχμαλωτισθέντων ὑερέων πρότερον ἐκ 
τῶν ἐπιδραμόντων roig Ῥωμαίοις Γότθων καὶ Κελτῶν καὶ Γαλατῶν 

FP L - . - —- ΄ 
τῶν ἑσπερίων. καὶ νῦν δὲ ἐπὶ τοῦ νικητοῦ Κωνσταντίνου πλεῖστα 
τῶν ἐθνῶν ἐφωτίσθησαν τῷ Χριστῷ προσδραμόντα. "Ivóoi οἱ ἐνδό- 
τεροι ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷῶ, Μερωπίου φιλοσόφου Τύρου 4ἰδέσιον 

x«l Φρουμέντιον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λαβόντος καὶ εἰσελθόντος ἐκεῖ 

ἱστορῆσαι τοὺς τύπους καὶ διδάξαντος αὐτοὺς τὸν λόγον τοῦ δεοῦ. 

πρῶτον ἐπίσκοπον Φρουμέντιον Χχειροτονεῖ ᾿4θανάσιος ἐν αὐτοῖς. 
ὁμοίως καὶ "Ίβηρες ἐπὶ αὐτοῦ ἐπίστευσαν τὰ ὑπὺ τῆς αἰχμαλώτου 

}υναικὺς Χριστιανῆς ὁρῶντες γινόμενα θαύματα καὶ τὴν ἐπιπεσοῦσαν 

ἀχλὺν τῷ βασιλεῖ αὐτῶν κυνηγοῦντι. ταῦτα ᾿Ρουφῖνος ἰ[στορεῖ παρὰ 

τοῦ αὐτοῦ βασιλέως τῶν Ἰβήρων Βακκουρίου ἐκηκοώς. | ὁμοίως καὶ 

᾽ρμένιοι τελείως ἐπὶ αὐτοῦ ἐπίστευσαν, διὰ Τηριδότου βασιλέως αὐ- 

τῶν καὶ Γρηγορίου ἐπισκόπου αὐτῶν τὴν σωτηρίαν δεξάµενοι. | τότε 

καὶ «{ωρύθεος, ἐπίσκοπος Τύρου, ὁ ἐπὶ «Πιοκλητιανοῦ πολλὰ κακυπαδή- 

σας καὶ ἐξορίας καὶ βάσανα ὑπομείνας, ἤκμαζεν, πλεῖστα συγγράµ- 
µατα καταλιπὼν ᾿Ρωμαϊκὰ καὶ Ελληνικά, ὡς ἀμφοτέρων γλωσσῶν 

ἐμπειρότατος καὶ πολυΐστωρ δὲ εὐφυῖαν γενόμενος. obrog ἀκριβῶς 

καὶ περὶ τῶν ἐπισόκόπων τοῦ Βυζαντίου καὶ ἄλλων πολλῶν τόπων 
διεξῆλθεν. Ó αὐτὸς ἐπανελθὼν ἐκ τῆς ἐξορίας καὶ ἐν τῇ συνόδῳ 
εὑρεθείς, καταλαβὼν τὴν ἰδίαν παροικίαν διήρκεσεν ἕως ἸΙουλιανοῦ 

τοῦ παραβάτου. καὶ ἐπειδήπερ οὐ προφανῶς ἀλλὰ κρυπτῶς διὰ τῶν 
ἀρχόντων ὁ μιαρὺς ἀνὴρ εἰς τοὺς Χριστιανοὺς παροίνει, πάλιν ὁ 

µακάριος «{ωρόθεος κατέλαβε τὴν Ὀδυσσόπολιν, ἔνθα καὶ συσχεθεὶς 
ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ᾽Ιουλιανοῦ καὶ πολλοὺς ὑπομείνας αἰκισμοὺς ἐν 

βαθυτάτῳ γήρα διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὑὁμολογίαν ταῖς βασάνοις ἐναπ- 
έθανεν of! ἐτῶν ἤδη τυγχάνων. 

(01 Ἑλλήνων be Polyd. εἰδώλων dgy. — 8 ἐν Alyais] ἐναγής dem ἐναγῆς g 
ἐναγές b. ---Ασκληπίου begy. — 4 προόδους b. — 7 l'eliyvov g Γαλλιήνου y Γαλ- 
λιίνου ἆ Γαλλιηνου sine acc. c. —  πλεῖστα µέρη τῶν g. — 10 προςδραµόντων g. 
— 11 T'voéov coni. Classen, — Αῑδέσιον cem. — 14 Φρομέντιον g. — 15 τὰ b 
Cr. om. gxy. — 17 κυνηγοῦντι ἰασαμένης gxy ἰασαμένης om. b Cr. — παρ 
αὐτοῦ τοῦ βασ. ο. — 18 Κουκουρίου em Kevxxovoíov d — 19 τελείως om. dy. 
— Τπηρηδάώτου g. — τοῦ βασιλέως gxy τοῦ om. b. — 923 xol Ἑλληνικά om. dy. 
— 94 xal πολυΐστωρ om. c. — 25 τόπων om. f. — 27 ἰδίαν] οἰκείαν c. — 
ἕως] µέχρι g. — 29 παροίνει om. b. — 32 γήρα c Ps.-Dor. γήραι g γήρει bdy. 
— 83 ἑκατὸν ἑπτὰὸ ἤδη τυγχ. ἐτῶν  οἨι. dy. 
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Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν 'Páuge 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
gent. ἔτη uf. Κωνσταντῖνο —— Xaeflógus Σίλβεστρος 

ἔτη 1β’. ἔτη v... ἔτη xq. 
κα. xy. κε’. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων ᾽άλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίόκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

᾿Μλέξανδρος Μακάριος ᾽Ηλέξανδρος Εὐστάθιος 
ἔτη xy. ἔτη κ. ἔτη xy. ἔτη τη’. 

e. uc. io. uic. 

| Τούτω τῷ ἔτει ᾿Ιουδαῖοί τε καὶ Πέρσαι τὸν χριστιανισμὸν 
ὁρῶντες ὀκμάξζοντα κατὰ τὴν Περσίδα διαβάλλουσι Xeon, βα- 

σιλεῖ Περσῶν. Συμεῶνα, rov ἀρχιεπίσκοπον Κτησιφῶντος, καὶ rov 

Σελευκείας, ὡς φίλους τοῦ βασιλέως Ρωμαίων καὶ μηνυτὰς τῶν ΠΠερσι- 
κῶν πραγμάτων’ ὥστε διωγμοῦ μεγάλου ἐν ΓΓερσίδι κινηθέντος πλεϊστοῦ 

τῷ ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρίω κατεκοσµήθησαν, ἐν οἷς καὶ Οὐσθαξάδης, 
παιδαγωγὺς Σαβώρου, καὶ Συμεὼν ὅ- ἀρχιεπίσκοπος καὶ πρὺς ἄλλοις 
πολλοῖς ἑκατὸν κληρικοὶ καὶ ἐπίσκοποι ἐν ἡμέρα uid ἐμαρτύρησαν 
καὶ πολλὰ πλήθη ἀναρίθμητα. ἐκ δὲ τῶν πολλῶν τοὺς ἐπισήμους 
τή χιλιάδας ἠρίρμησαν μαρτύρων βασάνοις φρικώδεσι καὶ ξέναις τῆς 

A. M. 5811 

cf. Sozom. 
TI, 9 κα. 

20 P 

Exc. Bar. 

$81 B 

φύσεως τελειωθέντας ὑπὺ Σαβώρου τοῦ ἀθεωτάτου. | τότε καὶ 4κεψι- st. Sozom. 
μᾶς ἐπίσκοπος καὶ ᾿4ειθαλᾶς πρεσβύτερος καὶ Τερβουλία, ἡ ἀδελφὴ 
Συμεὼν τοῦ ἀρχιεπισκόπου, σὺν ἑτέραις πλείσταις ἐμαρτύρησαν. ! 
Κωνσταντῖνος δέ. ὁ ΘΒειότατος βασιλεύς, Σαβώρῃ διὰ γραμµότων Exc. Bar. 
παρῄνει φείσασθαι Χριστιανῶν αἰτῶν καὶ παύσασθαι τῆς τοσαύτης 

ὠμότητος"' ἤ τις ἐπιστολὴ θαυμασίως συντέτακται καὶ δειότατα" ἀλλ 
οὐκ ἔπεισεν. | 

| Τῷ ὁ) αὐτῷ ἔτει Ἑλένην τὴν µακαρίαν μετὰ χρηµότων καὶ ^ eg. 
στρατευμάτων ἀπέστειλεν εἰς τὰ Ἱεροδόλυμα 6 Βεῖος Κωνσταντῖνος 

πρὺς τὸ ἀναζητῆσαι τὸν ζωοποιὸν τοῦ κυρίου σταυρό». Μακάριος 

δέ, Ó πατριάρχης Ἱεροσολύμων, συναντήσας τῇ βασιλίδι μετὰ τῆς 

δεούσης τιμῆς τὴν ζήτησιν τοῦ ποθουµένου ζωοποιοῦ ξύλου ἐποιεῖτο 

σὺν αὐτῇ μεθ ἡσυχίας καὶ προσευχῶν σπουδαίων καὶ νηστείας. 

12 Σαπώρει b Σαβώρην g. — 13 Περσῶν βασιλεῖ dg facile om. y. - 
Συμεών c. — 14 Σελευκίας bf. — τῶν βασιλέων g. - 16 Οὐσθαδοξάδης b 
Οὐσθαξάδης γε. Heustazades A  Overafaónc? cf. Vales. ad Soz. Il, 9. — 
17 Σαβωρίου degm. — 18 ἕκαστον y. — 19 πολλών be πόλεων dgy. — 30 χι- 
λιάδας ἠριθμήθησαν f χιλιάδες ἠριθμήθησαν dem. —  uvgíovg ἐξακισχιλίους 
Sozom. — 21 τελειωθέντες dem τελειωθέντων ο. — Σαβόρου d Σαβωρίου gm. 
— Ακεφιμάς c. Ακεψημάς b. — 33 ὁ ἐπίσκοπος cy. — xal Ἰωσὴφ πρεσβύτερος 
καὶ Αειθαλᾶς διάκονος d. — Αειθαλάς bm. — Τερβουλία bc Τυρβουλία sive 
Τουρβουλία g Περβουλία dy Ταρβούλα Boz. — 38 πλείσταις] πλατείαις b. — 
94 Σαβώρῃ c Σαβωρίῳ rell. — 98 καὶ στρατευμάτων add. επ. Ὁ om. gxy καὶ 
γφαμμώτων Alex. — 29 τὰ om. e. — 80 ζωοποιόν] θεῖον c. — 33 νηστειῶν f. 

11, 12 844. 
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τούτων δὲ γενοµέων, ἐφάνη συντόμως ΦΒεόθεν Ó τόπος τῷ αὐτῷ 

Μακαρίῳ δειχθείς, ἐν ᾧ ἵδρυτο τῆς ἀκαθάρτου δαίµονος ᾽4φροδίτης 
ὁ ναὺς καὶ τὺ ἄγαλμα: ὃν τῇ βασιλικῇ αὐθεντίᾳ χρωµένη συντόμως 

καθεῖλεν ἡ Δεόστεπτος Ελένη διὰ πλήθους τεχνιτῶν ἐκ βάθρων κατα- 
58 B σκάψασα καὶ rov χοῦν ὀπορρίψασα, ὑπὺ ᾿δριανοῦ ἀἰλίου πάλαι ατι- 6 

σθέντα πολυτελῶς. αὐτίκα δὲ τὺ ἅγιον μνῆμα καὶ ὁ τόπος τοῦ 

κρανίου ἀνεδείχθησαν, καὶ πρὺς ἀνατολὴν σύνεγγυς τούτων τρεῖς 

σταυροὶ κεχωσµένοι" ἐρευνήσαντες δὲ εὗρον καὶ τοὺς ἤλους. ἀμη- 

χανούντων δὲ πάντων. ποῖος ἄρα εἴη ὁ δεσποτικὺς σταυρός, καὶ 

σφόδρα τῆς µακαρίας Ελένης Λλυπουµένης, ὁ Μακάριος φερώνυμµος 10 
ἐπίσκοπος διὰ πίστεως ἕλυσε TO ζητούμενον. ὀπεγνωσμένῃ γάρ τινι 

γυναικὶ τῶν ἐμφανῶν καὶ σχεδὺν τεθνηκυίᾳ προσαγαγὼν ἑκάτερον 
τῶν σταυρῶν τὸν δεσποτικὺν διέγνω. µόνον γὰρ ἤγγισε τῇ ἀσθενούσι 

ἡ σκιὰ αὐτοῦ, καὶ εὐθὺς ἡ ἄπνους καὶ ὀκίνητος δεία δυνάµει παρα- 

χρῆμα ἀνεπήδησε δοξάζουσα τὺν 9tóv µεγάλη φωνῇῃ. 1 δὲ πανευσεβὴς 15 

Ελένη μετὰ φόβου καὶ πολλῆς χαρᾶς ἀνελομένη τὺ ζωοποιὸν ξύλον 

µέρος uiv αὐτοῦ σὺν τοῖς (oig ἤγαγε πρὺς τὸν παῖδα, τὸ δὲ λοιπὺν 
31 P εἰς ἀργυροῦν καταθεµένη γλωσσόκομον παρέδωκε τῷ ἐπισκόπω Μακα- 

ρίῳ εἰς μνηµόσυνον ταῖς μετέπειτα γενεαῖς. τότε δὲ καὶ ἐκκλησίας 

ἐκέλευσε κτισθῆναι ἔν τε τῷ ἁγίῳ µνήµατι καὶ ἐν τῷ κρανίω καὶ 590 
9 £y ὀνόματι τοῦ ἑαυτῆς víoD, ἔνθα εὑρέθη ro ζωοποιὺν ξύλον, καὶ 

ἐν Βηθλεὶμ καὶ ἐν τῷ ὄρει τῶν ἐλαιῶν' καὶ οὕτως ἐπανῆλθε πρὺς 
τὸν πανεύφηµον Κωνσταντῖνον. ó δὲ δεξάµενος αὐτὴν μετὰ χαρᾶς 
τὴν μὲν τοῦ ζωοποιοῦ ξύλου μοῖραν ἐν χρυσῇ θήκη παρέθετο, παρα- 

δοὺς τῷ ἐπισκόπω εἰς τήρησιν' τῶν δὲ ἤλων τοὺς μὲν εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ. περικεφαλαίαν ἐχάλκευσεν, τοὺς δὲ ἀνέμιξε τῷ σαλιβαρίῳ 
τοῦ ἵππου αὐτοῦ, ἵνα πληρωθῇ ro ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος" 

"év τῇ ἡμέρα ἐκείνῃ ἔσται τὸ ἐπὶ τὺν χαλινὺν τοῦ ἵππου ἅγιον τῷ 

κυρίω παντοκράτορι. 6 δὲ αὐτὸς πανεύφηµος Κωνσταντῖνος ἔγραψε 

τῷ φερωνύμῳ ἨΜακαρίῳ ἐπισπεύδειν τὴν οἰκοδομήν, καὶ ἄρχοντα τοῦ 30 
ἔργου ἀπέστειλε μετὰ δαψιλείας χρημάτων, κελεύσας οὕτω κτισθῆναι 

τοὺς ἁγίους τόπους, ὡς μὴ εἶναι τοιαύτην καλλονὴν ἐν ὅλῃ τῇ oixov- 

£5 25 

1 γινοµένω» c. — 4 κατασκάψφασα] κατασκάψαι y ἀπορρίψασα ο. — 
b Ἐλίνου b. — πάλιν g. — 10 φερωνύµως g. — 11 τινι] τῇ b. — 12 γυναικέ 
om. f. — ἑκατέρων τῶν σταυρῶν y ἑκατέρων τὸν σταυρὀν b ἑκατέρων τῶν 
σταυρῶν τὰ ξύλα g ἀμφοτέρων τῶν σταυρῶν d ἕκαστον τῶν σταυρῶν Alex. — 
18 ἀσθενούσῃ] τεθνηκνίᾳ f. — 14 καὶ anie εὐθὺς b om. gxy. — ἄπνους] 
ἀπογνούς b. — 15 µεγάλῃ τῇ φωνῇ fg. — 18 ἀργυρὸν cy ἄργυρον b. — 20 τε 
Om. x. — 91 πὑρέθη fg. — 25 τούς] τήν b. — 27 Zachar. proph. XIV, 20. — 
28 ἐπὶ τὸν (τὸ d) χαλινὸν d LXX Alex. Polyd. ἐπὶ τοῦ χαλινοῦ rell — τοῦ 
ante ἵππου om. y. — 29 ἔγραφε b ἔγραφε gxy. — 30 τῷ Maxagío φερωνύμῳ g. 
— Tjj οἰκοδομῇ codd. correxi ex Alex. — 31 κελεύουσα em κελεύσιν (σιν in 
lit.) £, 
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µένῃ. yocyes καὶ τοῖς ἡγεμόσι τῆς ἐπαρχίας συνδραμεῖν roig ἔργοις 

σπουδαίως ἐκ τοῦ δημοσίου λόγου. ἦν δὲ ὁ βασιλεὺς φαιδρῶς 

ἑορτόζων καὶ εὐχαριστῶν τῷ δεῷ τῷ ποιήσαντι τοιαῦτα ἀγαθὰ ἐν 
τοῖς χρόνοις αὐτοῦ. 

Tà ' αὐτῷ ἔτει καὶ ὃ φερώνυµος Μακάριος, Ó πατριάρχης 
Ἱεροσολύμων, ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ, καὶ διεδέξατο τὸν δρόνον 
αὐτοῦ Μάξιμος. πρᾶος ἀνὴρ καὶ ἐπίσημος. πολλὼς βασάνους ὕπο- 

στὰς διὰ τὸν θΘεὺν ἐν τῷ διωγμῷ καὶ τὺν δεξιὸν ὀφθαλμὸν ἆπο- 
λέσας. | 

| Κατ αὐτὺν τὺν καιρὺν καὶ ἡ µακαρία Ελένη ἐκοιμήθη ἐν 
κυρίω ἐτῶν π᾿ πολλὰ ἐντειλαμένή τῷ υἱῶ περὶ τῆς εἰς Χριστὺν εὖσε- 
βείας. | ἐτάφη δὲ ἐν τῷ ved τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐν Κωνσταντινου- 

πόλει, ὃν ἔκτισεν ὁ υἱὸς αὐτῆς Κωνσταντῖνος εἰς τὺ θάπτεσθαι τοὺς 

τελευτῶντας βασιλεῖς Χριστιανούς. || πρώτη δὲ ἐτάφη ἐν αὐτῷ ἡ µακα- 

ρία Ελένη, µνήµαις φαιδραῖς καὶ παννυχίσι τιμηθεῖσα. | αἲ δὲ ἐν 
Ἱεροσολύμοις (gel παρθένοι, ἃς ἑστιῶσα δι ἑαυτῆς, ὡς δερόπαινα, 

ταῖς τραπέζαις διηκόνει ἡ Βεόφρων Ελένη, διὰ παντὺς θείαις µνή- 
µαις αὐτὴν ἐμακάριζον. | Εὐσεβίω δὲ τῷ Παμφίλου βίῤλους (tgéc 

κατασκευάσαι ὁ βασιλεὺς προσέταξε λόγω τῶν ἐκκλησιῶν Κωνσταντινου- 

πόλεως παρασχὼν αὐτῷ καὶ δηµόσια χρήματα. | 

Κόσμου Τῆς Θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εωτή. y na. Κωνσταντῖνος —— Xehone Σίλβεστρος 
ἔτη Ag. Fry ο. ἔτη xq. 

xp. κό’. xS. 

Κωνσταντ. — 'IegocoAvugov Αλεξανδρείας — "Avrtoyelac 
ἐπίσκοπος ἐπίσόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκ. xy 
᾽λέξανδρος Μακάριος ᾿4λέξανδρος Εὐστάθιος 
Fu xy. ἔτη κ’. ἔτη xy. ἔτη τη. 

P. iB. x. ip. 

Τούτῳ rà ἔτει Κωνσταντῖνος νικητὴς εὐσεβέστατος κατὰ Γερμανῶν 

καὶ Σαρματῶν καὶ Γότθων στρατεύσας νίκην ἤρατο κραταιὰν διὰ τῆς 

7 καὶ om. y. — ὑπέστη g. — 8 ἀπολέσας ὀφθαλμόν dem. — 10 πατὰ 
τοῦτον τὸν κ. ο. — 11 εὐσεβείας] πίστεως f. — 18 ὃν c ὃ gy c bd. — 14 ἐτάφη 
iv αὐτῷ b ἐν αὐτῷ ἐτάφη gxy. — 15 παννυχεῖσι b παννυχήσι d. — 16 dg 
ἐστιῶσα scr. e. comi, coll. Socr. Hist, οσο]. I, 17. dg ἑστῶσα bc ἃς ἑστώσας f 
αἷς ἑστῶσα dg αἰστῶσα em. — 18 ἐμμακαρίζων b. — τοῦ Παμφίλου c τῷ 
Παμφίλω f, — 27* x«0' b om. rell. — 31. 32 Τούτῳ τῷ ἔτει K. 0 εὐσεβὴς τὸν 
ὠανούβην περάσας γέφυραν ἐν αὐτῷ λιθίνην καὶ (κατὰ m. 2) Γότθων στρα- 
τεύσας C cf. p. 28, 19. — 31 Κ. ὁ (ὁ om. f) νικητής ὁ εὐσεβέστατος y Κ. ὁ 
εὐσεβέστατος καὶ νικητής d Κ. ὁ µέγας καὶ εὐσεβέστατος g. — Γερμάνων gm. 
— 89 στρατεύσας τὸν «{ανούβην περάσας γέφυραν ἐν αὐτῷ ἔνθα ὁ μέγας Kor- 
σταντῖνος γέφυραν ἐν τῷ «ανουβίῳ ἔκτισε Λιθίνην κατασκευάσας γίκην κ. c. 1, 
g. — ηὕρατο g. 

40 B 
ΑΙ. Mon. 

col 4064 €. 

Al. Mon. 
col. 4068 C, 

Cram. 

Anecd. IT, 92 

cf. Leo Gr. 
p. 85, 22 

A. M, 5818 
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τοῦ σταυροῦ δυνάμεως, καὶ τούτους ἐρημώσας εἰς ἐσχάτην αὐτοὺς 

κατήγαγε δουλείαν. 

ως. Τῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει καὶ «4ρεπάναν ἐπικτίσας εἰς τιμὴν 4ουκιανοῦ 
rs 12? τοῦ ἐκεῖσε μάρτυρος ὁμώνυμον τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ελενόπολιν κέκληκεν. 

τῷ συµβόλω τῆς ἐκτεθείσης ἐν Νικαία ὑπὸ τῶν πατέρων πίστεως 
πᾶσαν ὀρθοδοξίαν Εὐσέβιος ó Παμφίλου μαρτυρεῖ γράφων τοῖς ἑαυτοῦ 
πολίταις καὶ ἑρμηνεύων τὰ ῥήματα πρὺς τὴν διάνοιαν. ᾽άθανάσιος 
δὲ ἐν τῇ πρὺς’άφρους ἐπιστολῇ μαρτυρεῖ τῷ Παμφίλου ὡς δεξαµένω 

dT aw τὴν φωνὴν τοῦ ὁμοονσίου. 6 δὲ Θεοδώρητός φησιν ὅτι Εὐσέβιος 
ὁ Παμφίλου σύμφρων τῶν ᾿4ρειανῶν ὑπῆρχεν, Εὐσεβίου τοῦ Νικομη- 

Exo. Bar. ῥείας καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, | 69cv καὶ τῇ καθαιρέσει τοῦ θείου Εὐστα- 
Φου Αντιοχείας συνέδραµεν., μεθ) ὧν καὶ τὸν βασιλέα πείσας δικαίως 
αὐτὸν καθαιρεῖσθαι ἐν τῷ ᾽λλυρικῷ παρεσκεύασεν αὐτὺν ἐξορι- 
cb ver. | ] 

A. M. 5819 xy. κε. xL. m. wy. καὶ. Ww. 

SNO | Toro τῷ ἔτει £v ᾽ντιοχεία τὺ ὀκτάγωνον κυριακὺν ἤρξατο 
οἰκοδομείΐσθαι. | 

A. M. 5h20 κό. xg. wq. 9. ιδ. xB. ιδ. 

m Pu cm | Toro τῷ ἔτει Κωνσταντῖνος ὁ εὐσεβὴς τὸν «{ανοῦβιν περά- 

σας γέφυραν ἐν αὐτῷ λιθίνην πεποίηκε καὶ τοὺς Σκύθας ὑπέταξεν. 

A. M. 688! Ῥώμης imíóxomog AB Μάρκος ἔτη f. 
: πε. κ. α. v. w. xy. εξ. 

42 B Toro τῷ ἔτει κτίζων Κωνσταντῖνος ó εὐσεβὴς τὴν Κωνσταν- 

τινούπολιν ᾿Ρώμην νέαν χρηµατίξζειν ταύτην ἐθέσπισε καὶ σύγκλητον 
ἔχειν ἐκέλευσεν, στήσας καὶ πορφυροῦν κίονα καὶ ἐπάνω αὐτοῦ ἀνδριάντα 
ἑαυτοῦ ἀπὺ τοῦ τόπου, οὗ ἤρξατο οἰκοδομεῖν τὴν πόλιν. ἐπὶ τὸ δυτυκὸν 
µέρος τῆς ἐπὶ ᾿Ρώμην ἐξιούσης πύλης, κοσµήσας τὴν πόλιν καὶ κοµέίσας 
ἐν αὐτῇ ἀπὺ πάσης ἐπαρχίας καὶ πόλεως, εἴ τι ἔργον ἦν εὐκοσμίας 
καὶ ἀνδριάντων καὶ χαλκοῦ καὶ μαρμάρου. 

A. M. 5823 Alsbavdgelag ἐπίσκοπος ᾿4θανάσιος ἔτη uc. 
xs. κη. β. w. ig. α. ww. 

| Toro τῷ ἔτει ἐπέτεινε Κωνσταντῖνος ó εὐσεβὴς τὴν κατὰ τῶν 

εἰδώλων καὶ τῶν ναῶν αὐτῶν κατάλυσιν, καὶ κατὰ τόπους ἠφανί- 
ζοντο" καὶ αἱ πρόσοδοι αὐτῶν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ 9εοῦ ἀπεδίδοντο. | 

αρ 
cf. Hier. Chron. 

1 τοῦ τιµίου στανυροῦ g. — αὐτοῖς ἤγαγε g. — 3 xoóvo cg. — καὶ om, 
dy. —  dormüvav b ormavav fg αρεπανᾶν dem «ρεπανα sine acc. c. — 
4 ἐκεῖσε Om. g. — 7 τὴν om. b. — 8 τῷ .Ilaugí(Ao cgy. — ὡς δεξαμένῳ] εἰσ- 
δεξαµένῳ dgy. — 9 ὅτε b. — 11 ὅθεν ἐν τῇ dgy. — 15 κξ΄ om. cgy. — 16 τῷ 
αὐτῷ ἔτει cg. — 18 κη om. fg. — 19 ανούβην c ZavovQiw rell. — 925 ἐκέ- 
1ευσεν] ἐθέσπισεν c. — 36 ζαυτοῦ om. dgy. — τοῦ om. y. — 27 πόλιν] πύλην 
E. — καὶ om. f. — 38 ix' αὐτῇ dgy. — 34 ἐδίδοντο g. 
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Κόσμου Τῆς Θείας Ῥωμαίων 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς 

εωκγ.. ἔτη τα. Κωνσταντῖνος 
Fry Ag. 

xL. 

Περσῶν “Ῥώ 
βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
Σαβώρης Ἰούλιος 
ἔτη o. ἔτη νε’. 
x9. c. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας  ᾽Αντιοχείας 
ἐπίόκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

᾿Αλέξανδρος Μακάριος ᾿αθανάσιος Εὐστάθιος 
Ey xy. ἔτη κ’. fm us. 

iB i. 
ἔτη uy. 
i. 

Toro τῷ ἔτει 1j ἐν Νικομηδείᾳ βασιλικὴ πυφὶ δείῳ κατεφλέχθη. 
xy. À. B. w. ww. y- ul. 

A. M. 5823 

A. M, 5824 

Toíro τῷ ἔτει, μελλούσης τῆς ἑβδόμης ὑνδικτιῶνος ἐπιλαμβά- ct. Wier. Chron. 

νεσθαι, λιμὺς ἐγένετο ἐν τῇ ἀνατολῇ ἐπικρατήσας σφοδρότερον, ὥστε 
χώµας κατὰ τὺ αὐτὸ ἐν ὄχλω πολλῶ συναγοµένας ἐπὶ τῆς χώρας 
᾽Αντιοχέων καὶ τῆς Κύρου ἐπέρχεσθαι κατ ἀλλήλων καὶ ἁρπάξειν 
μὲν ὡς ἐν νυκτὶ ταῖς ἐφόδοις, ἔσχατον δὲ ἐν ἡμέρα ἐπεισιέναι εἰς 
τοὺς σιτοβολῶνας καὶ ἐν ταῖς ἀποθήκαις καὶ πάντα πραιδεύοντας 

ἁρπάζειν καὶ ἀναχωρεῖν, γενέσθαι δὲ τὺν µόδιον τοῦ σίτου v' Ggyv- 
ρίων. ὁ δὲ µέγας Κωνσταντῖνος σιτοµέτριον ταῖς ἐκκλησίαις κατὰ 

45 B 

πύλιν ἐχαρίσατο εἰς διατροφὴν διηνεκῶς χήραις καὶ ξενοδοχείοις πένησί 
τε καὶ τοῖς κληρικοῖς. ἡ δὲ ἐν ᾽άντιοχείᾳ ἐκκλησία ἐλάμβανε σίτου 
µοδίους τρισµυρίους ἐξακισχιλίους. 

Ίῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει, σεισμοῦ λαβροτάτου γενοµένου ἐν Κύπρῳ, 
Σαλαμίνα πόλις κατέπεσε καὶ ἱκανὴν πληθὺν διέφθειρεν. 

᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος Εὐλάλιος ἔτη y. 

x0. λα. y. wW. . 9. α. 

| Tovro τῷ ἔτει «{αλμάτιος καῖσαρ ἀνηγορεύθη. Καλόκαιρος 

δὲ ἐν Κύπρω τῇ νήσω τυραννήσας οὐκ ἀντέσχε τῇ Ρωμαίων προσ- 
BoAi" | καὶ ἠττηθεὶς Gua τοῖς αἰτίοις ἀνῃρέθη ἐν Ταρσῶ τῆς Κιλικίας 3. v 
καυθεὶς ζῶν ὑπὺ «{αλματίου καίσαρος. 

Α. M. 5525 

cf. Hier, Chron. 

| Τῷ à' αὐτῷ ἔτει καὶ ρειος ἐκ τῆς ἐξορίας ἀνακληθεὶς δι Exc. Bar. 

ἐπιπλάστου δῆθεν µετανοίας καὶ εἰς ᾽άλεξάνδρειαν πεμφθεὶς οὐκ 
ἐδέχθη ὑπὺ ᾿4θανασίου. | 

E.A. Ww ww. 6 β. 
| Τούτω τῷ ἔτει Κωνσταντίνου τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ νικη- 

τοῦ ἤχθη τριακονταετηθὶς πάνυ «φιλοτίμως. | καὶ ἐφάνη ἀστὴρ us 

13 τῆς add. ex b om. gxy. --ἱνδικτιόνος ο ἠνδικτίονος f i$ v. — 15 κατὰ | 
ἐπί cg. — 16 Κύπρου vulg. — 17 tigiéva: c. — 19 ἁρπάζειν μὲν ὡς ἐν vvxrí 
em. — ἀργυριζείων em. — 30 xarà π.λιν ταῖς ἐκκλησίαις ο. — 91 χήραις καὶ 
ὀρφανοῖς καὶ brew. g. — ξενοδοχίοις bd: ξένοις g. — 2 σίτον c. 
póva b «δΣαλαμίνη ex Σαλαμήνη fm Σαλμίνη g. 
Καλόκερος cy. — 39 οὐ κατέσχε gy. — 39 δ) om. b. — 37 τριακονταετήρης b 
τριακονταετερὶς (-εταιρὶς g) gxy. 

— 38 καίσαρ bfgm. 
— 95 ZXuila- 

A. M, 5826 
cf. Chron. Pasch. 

p. 531, 14 



Exc. Haroec. 

A. M, 5821 

Exc. Barocc. 
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ἐν ᾽Αντιοχείᾳ ἐν ἡμέραᾳ ἐν τῷ οὐρανῶ κατὰ τὺ ἀνατολικὺν µέρος 
καπνίζων σφόδρα ὡς ἀπὺ καµίνου, ἀπὸ ὥρας τρίτης ἕως gag πέµπτης.. 

ὁ δὲάρειος σὺν τῷ Νικομηδείας Εὐσεβίω καὶ τοῖς ὑμόφροσιν αὐτοῦ 
διανέστησαν μεθ’ ὄρκων λιβέλλους ὀρθοδοξίας ἐπιδεδωκότες τῷ βασιλεῖ 
διφῶντι τὴν τῶν διῃρηµένων ἔνωσιν' καὶ ἔπεισαν αὐτὸν ὅτι ὅμο- 

φρονοῦσι τοῖς ἐν Νικαίᾳ πατράσιν, ψευδύµενοι. τούτοις παραπεισθεὶς 
ó βασιλεὺς ἠγανάκτησε κατὰ ᾿4θανασίου, iq oic ρειον καὶ Εὐζώῖον 

οὐκ ἐδέξατο τοὺς ὑπὺ ᾿4λεξάνδρου καθαιρεθέντας, διακόνου ὄντος 

τότε Εὐζωῖου. εὑρὼν δὲ ἀφορμὴν ὁ Εὐσέβιος καὶ of σὺν αὐτῷ 

ἠγωνίζοντο κατὰ ᾿4θανασίου ὡς προµάχου τῆς ὀρθῆς πίστεως. | 

Κόσμου Ἰῆς Θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εωκζ’. ἔτη τκζ’. Κωνσταντῖνος Σαβώρης Ἰούλιος 
ἔτι λβ’. ἔτη o. ἔτη i£. 

χα’. iy. g£ 

Κωνσταντ.  Ἱεροσολύμων ᾽Μλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίόκοπος ἐπίόκοπος ἐπίόκοπος ἐπίόκοπος 
᾽4λέξανδρος Μάξιμος ᾿θωνάσιος Εὐλάλιος 

Fry αγ. Fr s. ἔτη ps. En y. 
1S. e. S. y- 

| Τούτῳω τῷ ἔτει τὴνιάγανάκτησιν τοῦ βασιλέως τὴν κατὰ ἄθανα- 

σίου γενοµένην διὰ TO μὴ δέξασθαι ᾿4ρειον καὶ Εὐζώϊον μετὰ τὴν 
ἐπίπλαστον δῆθδεν ἐπιστροφὴν οὗ περὶ τὺν Νικομηδείας Εὐσέβιον 
ἅμα τοῖς Μελιτιανοῖς ὕργανον κακίας εὑρόντες τὰ κατὰ ᾽4θανασίου 

συνεσκεύαζον. καὶ πρῶτον μὲν τὴν χειροτονίαν αὐτοῦ διέβαλλον. 

καίπερ ᾽Απολιναρίου τοῦ Σύρου μεγάλα περὶ τῆς ᾽4θανασίου χειρο- 
τονίας μαρτυροῦντος" δεύτερον δὲ περὶ τῆς λινῆς ἐσθῆτος, ἣν οἳ 

ἐχθροὶ ἐπιθεῖναι τὺν ἅγιον ἐσυκοφάντουν' τρίτον περὶ duAovu£vov, 
ᾧ χρυσίον πολὺ πέµψαι ἔλεγον ψευδόµενοι εἰς ἐπιβουλὴν τοῦ βασι- 
λέως. µετακαλεσάµενος δὲ ὁ βασιλεὺς ᾽4θανάσιον καὶ πάντα ψευδῆ 

εὗρὼν μετὰ γραμμάτων καὶ τιμῆς πολλῆς εἰς ᾽4λεξάνδρειαν τοῦτον 
ἀπέστειλεν. τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει καὶ ἡ κατὰ Ἰσχύρων ἐπιβουλὴ 4θα- 
νασίου ἐτυρεύθη ἐν τῷ Μαρεώτῃ. οὗτος ὁ Ἰσχύρας ἱερέα ἑαυτὺν 

σχηµατίσας περιῄει ἱερουργῶν' ὅπερ μαθὼν ᾿4θανάσιος τοῦτον ἐκώλυσε 

2 ἀπὸ παπνοῦ f. — 4 λιβέλους f. — 5 διψῶντι --- ἔπεισαν αὐτὸν add, ex. bA 
δι᾽ αὐτῶν (αὐτόν c) reliquis om. gxy. — διειρηµένων b. — 8 οὐ κατεδέξατο f. — 
διακόνου ὄντος τότε Scr. €, COMi. διακονοῦντος τότε b διακόνου τότε ὄντος gxy. 
— 183 Μακάριος y. — 193 ἔτη xy ' g. — 99 γεναµένην dem. — 34 Μελητια- 
νοῖς d. — 25 καὶ om.Í. — αὐτοῦ Om. g. — 36 περὶ τῆς b Exc. Dar. τῆς περί 
gXy. — 30 µετακελευσάµενος g µετακαλεσαμένους em. — 31 πολλῆς om. cÀ. — 
32 ἡ ᾿Ἰσχύρα κατὰ Αθανασίου ἐπιβουλή g. — Ἰσχυράν b. — 33 εὑρέθη m 

€ 9 3 ^ " - ^ 

ευρεῦη e, — Ἰσχυράς b. — 34 {ερουργῶν add. ex. bc coll. Exc. Bar. om. dgy. 
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τοῦ τολµήµατος διὰ Μακαρίου πρεσβυτέρου. ὁ δὲ φυγὼν ἦλθε πρὺς 
Εὐσέβιον τὺν Νικομηδείας, κατηγορῶν ᾽4δανασίου ὡς (toà σκεύη τῷ 

καιρῷῶ τῆς µυσταγωγίας ἐκ τοῦ Δυσιαστηρίου κατεάξαντος καὶ ἱερὰς 

βίβλους διὰ Μακαρίου καύσαντος' ᾿αρσενίου τε τὴν περιβόητον 

χεῖρα κατεψεύσαντο πρὸς μαγείας ταύτῃ κεχρῆσθαι τὸν ἅγιον οὕτως 

ἀναιδῶς διαβάλλοντες. γνοὺς δὲ ὁ βασιλεὺς τὼς κατὰ ᾽άθανασίου 

διαβολὼς «{αλματίῳω πρῶτον τῷ ἰδίω ἀνεψιῷ ἐπιτρέπει τὴν ζήτησιν 

εἰς ᾽Αντιόχειαν ὄντι. ὕστερον δὲ μεταφέρει τὴν δίκην εἰς Καισάρειαν, 

ἣν ὑπερθέμενος ᾿4θανάσιος διὰ τὸν Παμφίλου Εὐσέβιον ἐν Τύρῳ 
κρίνεται ὑπὺ τῶν ἀντιδίκων τῆς ἀληθείας, Εὐσεβίου, φηµί, τοῦ Νικομη- 

δείας ἀπατήσαντος τὺν βασιλέα ἐπιθυμίαᾳ δῇθεν τῶν οὐκοδομηθέντων 

ἁγίων τόπων καὶ τοῦ εὑρεθῆναι εἰς τὺν ἐγκαινισμὺν αὐτῶν. ὃν καὶ 
μετὰ μεγάλης τιμῆς ἀπέλυσε || κελεύσας λυθῆναι τὰς κατὰ ᾿4θανασίου 

διαβολάς, καὶ οὕτω σὺν ᾽4θανασίῳ εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν ἐγκαινίων 
γενέσθαι. συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐν Τύρω. εὑρέθη καὶ Μάξιμος 
ὁ Ἱεροσολύμων ἀγνοῶν τὰς κατὸ ᾿4θανασίου συσκευάς. εἰσελθὼν δὲ 
᾽θανάσιος εἰς τὸ συνέδριον τῶν κακοφρόνων ἀράχνης δίκην τὰς 
συκοφαντίας τῶν κατηγόρων διέσπασεν, ὥστε αὐτούς, ἐφ᾽ oig ὤφθησαν 
ψευδύµενοι, µανέντας συγχεῖν ἅπαντα καὶ βοᾶν' "(gare τὺν γοητεία 
πάντας φιµώσαντα.”.  {αλμότιος δὲ Ó καϊσαρ καὶ ἀνεψιὸς τοῦ βασιλέως 

μετὰ στρατιωτικῆς χειρὺς μόλις ᾽4θανάσιον περιέσωσεν ἀναιρεῖσθαι 

ὑπ αὐτῶν μέλλοντα. | τότε καὶ ᾽4ρσένιος κατὰ Θεοῦ πρόνοιαν ἐν 
Τύρῳ παρεγένετο, καὶ τοῦ κατ αὐτὺν πλάσματος διελεγχθέντος, ἐπὶ 
τὴν κατὰ Ἰσχύραν συκοφαντίαν o( ἐχθροὶ ἐτρέποντο. ᾽4θανάσιος δὲ 
διὰ τὰς ἀφορήτους κατ αὐτοῦ ἐπιβουλὰς ὑπεχώρησε τῆς Τύρου. πρᾶξιν 

δὲ κατὼ µονομέρειαν συστησάµενοι οἱ ᾿ρειανόφρονες καθαιροῦσιν 
ἀπύντα τὺν ᾽4θανάσιον, ᾿ρείω δὲ καὶ Εὐζωῖῳ συγκοινωνήσαντες εἰς 

᾽4λεξάνδρειαν τούτους ἐξέπεμψαν' καὶ οὕτως ἀνῆλθον ἡμαγμέναις 

χερσὶν εἰς τὰ ἐγκαίνια. πάντων δὲ τῶν κακῶν ἦν ἀρχηγὺς ὁ Νικομηδείας 
Εὐσέβιος. | λόγος δὲ ἀληθὴς κρατεῖ, ὅτι ὁ μέγας ᾽4θανάσιος φυγὼν 
ἐκ Τύρου ἀνῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ποιήσας εὐχὸς καὶ τῷ ἁγίῳ 
χρίσας μµύρῳ καὶ ἁγιάσας τοὺς εὐκτηρίους οἴκους πρὸ τῆς τῶν ὃδυσσε- 

4 τε om. b. -- B siga ἀποκόψαι κατεφεύσαντο gxy ἀποκόψαι om. b 

46 B 

Alex. Mon. 
col. 4065 B, 

Exc. Bar. 

H 

AT B 

Alex. Mon. 
eol. 4065 C. 

9?6 P 

Exc. Bar. — μαγείας Exc. Bar. µαγίας b µαγίαν df. µαγείαν cegm. — ταύ- - 
την» bgy om. d. — 7 διαβουλὰς pr. m. corr, ex ἐπιβουλάς b. — 9 ὁ Αθανάσιος 

E. — ἐν Κύρω Exc. Bar. at cf. Sozom. Hist. οσο]. Il, 25. — 10 Εὐσεβίου δέ 
φηµι gy. — 11 ἐπιθυμεῖ g ἐπιθυμηδίᾳ y. — 12 ὃν add. ex bd. om. cgy. — 
16 σκευάς f. — 19 µανέντες g. — ἅπαντα καὶ βοᾷν om. em. — τὸν γοητεία 
züvtag b τὸν γόητα ἅπαντας ΟΥ τὸν γόητα γοητεία-- πάντας Alex, — 90 φη- 
µώσαντα gxy. — καίσαρ bdfm. — 924 Ἰσχυράν b. — ἐπὶ ἰσχυροτέραν συκοφαν- 
τίαν Exc. Bar. -- 36 govonpsoía» dgy συµορίαν b. — οἳ om. b. — ἀρειόφρο- 
νες g. — καθαίρουσιν bcy. — 27 ἀπόντα] ἅπαντες f. — 928 αἱμαγμέναις d. — 
30 αἱηθής bc ὀληθείας dgy. — 32 δυσσευῶν b ἀσεβῶν gxy. 
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βῶν παρουσίας οὗτος κατέλαβε τὺν βασιλέα καὶ πάντα καθ᾽ ἑαυτὺν ἐξ- 
ηγήσατο. ὁ δὲ πανεύφηµος Κωνσταντῖνος Βαυμάσας τὴν τῶν ἀντιδίκων 

αὐτοῦ πονηρίαν, τιμῆς µεγίστης ἀξιώσας αὐτὺν μετὰ γραμμάτων ἀπέλυσεν 

Exc. Bar. εἰς ᾽άλεξάνδρειαν. | μετὰ δὲ τὴν ἐκ τῶν ἐγκαινίων ἐπάνοδον ὁ πάσης 

εὐσεβείας ἀλλότριος Νικομηδείας Εὐσέβιος καὶ Θεύγνις καὶ Οὐρσάκιος 5 

καὶ Πατρόφιλος καταλαβύντες τὺ Βυζάντιον καὶ τὰς πρώτας κατὼ 
᾿4θανασίου διαβολὰς σιωπήσαντες μάρτυρας ψευδεῖς προεβάλοντο 

τέσσαρας ἐπισκόπων χειροτονίας ἔχοντας, οἵ τινες μεθ ὕρκου εἰπεῖν 
46 B ἐτόλμησαν, ὅτι ἤκουσαν ᾿4θανασίου ἀπειλοῦντος κωλύειν τὴν σιτοποµ- 

πίαν τὴν ἐρχομένην ἐξ ἰγύπτου εἰς τὺ Βυζάντιον. δεν καὶ κινή- 10 
σαντες εἰς ὀργὴν τὸν φιλόχριστον βασιλέα παρεσκεύασαν ἐξορίσαι 

τὸν µέγαν ᾿4θανάσιον εἰς Τρίβεριν τῆς Γαλλίας. ᾿άθανασίου δὲ 
ἐξορισθέντος, ᾿ρειος πάλιν ἐἑτάραττε τὴν Αἴγυπτον. γνοὺς δὲ ὁ 
βασιλεύς, μεταπεμψάµενος αὐτὸν ἠρώτα. εἰ τοῖς ἐν Nixa(a δύγµασι 

συντίθεται περὶ τοῦ ὁμοουσίου: τοῦ δὲ μεθ Ogxov εἰπόντος συντί- 15 
θεσθαι, δύλον τε καὶ νῦν, ὡς sí, ἐργασαμένου"' (δύο γὰρ χάρτας 
συντέθεικεν, ἕνα μὲν ὑπὲρ τοῦ ὁμοουσίου, Θάτερον δὲ κατ αὐτοῦ: 
ὃν καὶ δὺύ ἑαυτοῦ ἔγραψεν, rtóv πρῶτον δὲ ἑτέρου γράψφας) πείθει 
τοίνυν τὺν βασιλέα ὀμύσας οὕτω πιστεύειν κελεῦσαι δεχθῆναι αὐτὺν 

FINEM ἐν τῇ καθολικῇ ἐκχλησίᾳ. ὕπερ μαθὼν ὁ δεῖος Αλέξανδρος τῷ Θεῷ 30 
ET Tom δὲ προσέκλαυσεν εἰς τὴν καλουµένην Εἰρήνην ἐκκλησίαν' καὶ λόγου 

Oürrov ἡ δεία δίκη μετῆλθε τὸν ᾿άρειον ἐν τύποις ἀξίοις τῶν τῆς 

γλὠώσσης ἀμαρευμάτων ἐκκόψασα τοῦ ζῇν ' ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ µέλλοντι, 
τῶν σπλάγχνων αὐτῷ κατενεχθέντων ἐν ἀφύδοις, καθ ἣν ὥραν 

ἔμελλε τῶν ἱερῶν ἀναξίως ἐπιβαίνειν περιβύλων. ταῦτα τῷ τριακοότῶ 95 
4 B πρώτῳ ἔτει γέγονε τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, τοῦ Δείου ᾿4λεξάνδρου 

ἐπισκοποῦντος τὴν Κωνσταντινούπολιν, καὶ οὐχ ὥς φησιν Εὐσέβιος 
μόνος. ὅτι ὁ Νικομηδείας Εὐσέβιος, ὅτε εἰς τὰ ἐγκαίνια τὰ κατὰ 

᾿αδανασίου ἐσκεύαζεν, rov Κωνσταντινουπόλεως 99óvov ἐπεῖχεν. τοῦτο 

γὰρ καὶ ἐκ τῆς τῶν χρόνων ὑὁμάδος δείκνυται ψεῦδος, ἐπείπερ Κων- : 

σταντῖνος tà ὅλα ἔτη AD ἐβασίλευσεν. ὃς μετὰ τὴν πρώτην Ócxa- 

ετηρίδα, τῷ δεκάτω τρίτῷ αὐτοῦ ἔτει, καταλαβὼν vro Βυζάντιον Ἰητρο- 

φάνην τὺν πρὺ ᾿4λεξάνδρου εὖὗρεν ἐπισκοποῦντα, tira ᾿4λέξανδρος 
ει ν ἔτη τρία καὶ εἴκοσιν ἐπισκόπησεν' ὡς εἶναι dz τῆς ἀρχῆς τῆς βασι- 

s E 

1 οὕτως gmx. — πάντα τὰ καθ’. fx. — 4 ἐκ om, emx. — 5 Θεόγνης 
egm Θεόγνιος bdf. — Οὐσάκις b. — 7 προεβάλλοντο dg — προ" εβάλ]οντο f. - 
9 ἤκουσαν b Exc. Bar. ἠκούσαμεν gxyA. — 10 κινηθέντας b. xuwnOivra? — 
12 T' (Beeiv y Exc. Bar. Τέβερριν g.— 16 ἐργασαμένου b ἐργαζομένου οµΥ. --- 
18 τὸν om. f τὸ em, — 23 ἁμαρεγμάτων g ἁμαρυγμώτων d. — ἐκκόφας b. — 

24 αὐτῶν b αὐτοῦ df. — ἀμφόδοις g ἀφαίδροις d. — 28 ὁ om. f. — 29 τοῦ- 
τον y. — 81 δεκαετερίδα (-εταιρίδα g) codd. — 32 Miqroogárg ο. — 38 im- 
σκόπησεν b ἐπεσκόπησεν cfg ἐπεσκότισεν em. 
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Λείας τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου ἕως κοιµήσεως ᾽ἀλεξάνδρου ἔτη 
Af, ἅπερ Κωνσταντῖνος οὐκ ἔφθασεν' καὶ οὕτω μὲν ἐκ τῆς χρονικῆς 
ὁμάδος δείκνυται μὴ ἄρξαι τὺν Εὐσέβιον ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ 

θρόνου Κωνσταντινουπόλεως. δείκνυται δὲ καὶ ἐκ τῶν εἰρημένων 
0 ἀνωτέρω περὶ ᾿ρείου καὶ ᾿4θανασίου. ἤ τε γὰρ ᾽άθανασίου ἐξορία 

καὶ ἡ ᾿Αρείου κατάλυσις μετὰ TO τριακοστὸν frog Κωνσταντίνου 
γέγονε καὶ μετὰ τὰ ἐγκαίνια ἹἹεροσολύμων: ὁ δὲ µέγας ᾽4λέξανδρος 
ἔτι περιῆν. 

᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος κε Εὐφρόνιος ἔτη η’. A. M, 5828 

10 Mf. M. s. 4. B. D. «. 

| Τούτω τῷ ἔτει Εὐστάθιος, πρεσβύτερος Κωνσταντινουπόλεως, ** dieron. 
ἀποστολικὺν βίον ἐπανῃρημένος καὶ εἰς ἄκρον ἀρετῆς ἐληλακώς, * B 

διαπρέπων ἐγνωρίζετο, καὶ Ζηνόβιος ἀρχιτέκτων. ὁ τὺ Μαρτύριον ἐν 
Ἱεροσολύμοις οἰκοδομήσας τῇ Κωνσταντίνου ἐπιταγῇ. | 

15 Τῷ à' αὐτῷ ἔτει πολλοὶ τῶν ἐν Πέρσαις ᾿4σσορίων ἐν Μεσοπο- 

ταµία ὑπὺ Σαρακηνῶν ἐπιπράσκοντο, | Πέρσαι δὲ ἐδήλωσαν πόλεμον" μη 
πρὸς ᾿Ρωμαίους: καὶ ἐπιβὰς Κωνσταντῖνος Ὁ εὐσεβὴς τῇ Νικομηδέων 

πύλει κατὰ Περσῶν παραταξάµενος., ἀσθενήσας ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ, 
ὥς τινές φασιν ᾿4ρειανόφρονες τύτε καταξιωθεὶς τοῦ ἁγίου βαπτίσματος 

50 ὑπὸ Εὐσεβίου τοῦ Νικομηδείας µετατεθέντος ἐν Κωνσταντινουπόλει΄ 
ὕπερ ψευδές ἐστιν, ὡς ἀποδέδεικται' ἐν γὰρ Ρώμῃ ὑπὺ Σιλβέστρου ct. p. 15, 4 

ἐβαπτίσθη, ὡς προαπεδείξαµεν. | ἔζησε δὲ τὰ ὅλα τῆς ζωῆς αὐτοῦ πο Pa $ Cram. II, 93 
ἔτη Ez. | βασιλεύσας ἔτη Λα καὶ udves v. | γράψας δὲ διαθήκας Ἐν μμ ον Exc. Har. et 

τοῖς τρισὶν υἱοῖς αὐτοῦ τὴν βασιλείων κατέλιπεν, Κωνσταντίνω, Κών- Um! * 
20 στα καὶ Κωνσταντίω. | εὐσεβῶς καὶ πράως τῇ ἀρχῇ χρησάµενος, 

πρῶτος βασιλεὺς Χριστιανῶν δεοῦ προνοία χρηµατίσας πολλῶν βαρ- 

βάρων ἐκράτησεν ἀπὺ Βρεττανίας ἕως Περσικῆς καὶ τῶν ὁμοφύλων 5n 

τυράννων, τῷ σηµείῳ τοῦ ζωοποιοῦ σταυροῦ τοὺς ἐχθροὺς ὀλέσκων. 
τὰς δὲ διαθήκας αὐτοῦ άρειανῷ τινι πρεσβυτέρω ὑπὺ Κωνσταντίας, Gras Ἡ ο 

50 τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ, κακοφρόνως παρεισαχθέντι παρέθετο, ἐντειλάμενος 
μηδενὶ ταύτας παρασχεῖν πλὴν Κωνσταντίω, τῷ τῆς ἑώας βασιλεῖ" 

ἐκέλευσε δὲ ᾿4θανάσιον τῆς ἐξορίας ἐπανελθεῖν. Κωνστάντιος δὲ κατα- ss v 

λαβὼν ἐκ τῆς ἑώας τὸ τοῦ πατρὺς σῶμα ἐν τοῖς ἀποστύόλοις κατέθετο. 

2 x£' c. — 2 οὕτω. — 8 Εὐσέβιον om. em. — τῆς add. ex b om. cfg. --- 5 ῆ τε 
--κατάλυσις om. em. — 6 τὸ om. g. — 7 ὁ δὲ u. 4A. ἔτι περιῆν Om. c. --- 
16 Πέρσαις b. — 18 magatafóusvog? --- 19 φησιν b. — 30 τοῦ om.f. — ἐν 
K. µετατεθέντος c. — 351 ψευδές b φεῦδος cgy. — 22 ἔστησε b. — τὰ ὅλα 
frg τῆς gxy ἔτη om. b Exc. Bar. Cram. — 38 ἔτος λα b ἔτη if/ dem. — 
94 Κωνσταντῖνον, Κῶνσταν καὶ Κωνστάντιον b cf. Cram. p. 98, 28 Κωνσταντίῳ, 

Koveravrvo, Κώνσταντι gxy. — 36 βασ. Βεοῦ προν. χρηµ. χριστιανῶν g. — 
27 Βρεταγίας bm. --- 28 ὁλέσκων b ὀλέσας gxy. — 80 παραθείς b. — 31 ταῦτα 
fgm. — τῷ om. dy. 

TurkoPHANIS CHROX. IL. 
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δν , x , | ' , « , 
ὁ δὲ ἀνόσιος άρειανὺς πρεσβύτερος ἐπιδοὺς Κωνσταντίω τὰς διαθήκας 

πολλῆς ἔτυχε παρρησίας ἐν τοῖς βασιλείοις καὶ αὐτὴν τὴν βασιλίδα 
3 ^ - 4 " , , * ?, , 

ἀρειανίξειν ἔπεισε συνεργὺν ἔχων Εὐσέβιον. τὸν τῶν εὐνούχων 

πρῶτον, | καὶ Εὐσέβιον τὸν Νικομηδείας καὶ τοὺς ὁμόφρονας αὐτῶν 

Αρειανούς. 
A.M.56:9 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 

ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
εωκθ’. ἔτη τκθ’. Κωνστάντιος Σαβώρης Ιούλιος 

ἔτη κό’. ἔτη o. ἔτη i8. 
"2 ir. t. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
᾽λέξανδρος Μάξιμος ᾿4θανάσιος Εὐφρόνιος 

ἔτη xy. ἔτη s. ἔτη us. y η. 
uj. y. η. B. 

"E | Tovro rà ἔτει Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου καὶ ἁγίου &va- 
παυσαµένου, οἱ τρεῖς υἱοὶ ἐκράτησαν τῶν Ρωμαίων, τῆς μὲν ἑώας 
Κωνστάντιος, τῶν δὲ Γαλλιῶν Κώνστας, καὶ Κωνσταντῖνος τῆς Ιταλίας, 

Exe. Bar. Κωνστάντιος δὲ ᾽άθανάσιον ἐκ τῆς ἑξορίας ἀνακαλεσάμενος μετὰ 
γραμμάτων συστατικῶν ἐν ᾽4λεξανδρείαᾳα ἀπέλυσεν' ὃν μετὰ πολλῆς 

"en mos χαρᾶς ἀπεδέξαντο οἱ ᾿λεξανδρεῖς, καὶ μάλιστα Ó κλῆρος. | Εὐσέβιος 
s: Ἡ δὲ ὁ τοῦ Παμφίλου ἐν τῷ πρώτῳω Λύγῳ κατὰ Μαρκέλλου xal ἐν τῷ 

τρίτω σφύδρα κατηγορεῖ τῶν τολμώντων κτίσμα λέγειν τὸν υἱὸν τοῦ 

θεοῦ: οὗ καὶ τὰς χρήσεις φέρων ὁ Σωκράτης ὑπεραπολογεῖται Εὐὖσε- 

βίου σπουδάζων δεῖξαι, ὅτι οὐκ ἦν ᾿Αρειανόφρων. 5 δὲ ἀλήθεια 
δείκνυσιν αὐτὸν ἀστατοῦντα TOv AoyiGuov καὶ ἄλλοτε ἄλλως κατὰ 

Exe. Bar τοὺς καιροὺς φερύµενον. | εὐθὺς δὲ μετὰ τὸν µέγαν Κωνσταντῖνον 
ὀπέθανεν ᾽άκάκιον μαθητὴν καὶ διάδοχον τοῦ θρόνου Καισαρείας 

ἐάσας. ἑλλόγιμον μὲν ἄνδρα. τὸν καὶ τὰ σύμμικτα συγγραφάµενον, 

τοῖς δὲ ᾿άρειανοῖς λίαν συγκείµενον, δηλονότι τῇ πρὸς τὸν διδάσκαλον 
ὁμοφροσύνῃ. | 

xad cum | Te à' αὐτῷ ἔτει Σαβώρης. ὁ Περσῶν βασιλεύς, ἐπῆλὃε τῇ 

Μεσοποταμία πορθήσων Nifi, καὶ παρεκάθισεν αὐτὴν ἡμέρας ΣΥ’, 

8 σύνεργον b. — yov om. b. — ἘΕὐσέβιον --- πρῶτον καί add. er bec 
Exe. Bar. Cr. om. dgy. — 4 τοὺς ὁμόφρ. αὐτῶν Αρειανούς b τοὺς Op. αὐτοῦ 
(om. Αρειανούς) gxy. — v. 6—10^ Romanam sedem omittit b. — 9* ἔτη καὶ 
cgy. — 13* Εὐφρόσυνος y. — 143 ἔτη ες codd. (s' e is! lit. fact. in b). — 
18 Γαλλίων codd. — '[czaAíag b. — 19 Κωνσταντῖνος Exc. Bar. e Socr. H. e. 
ll, 2. — 920 ὃν om. b. — ?21 ἀπεδέξαντο b ὑπεδέξαντο gx ἐδέξαντο y. — 
94 ὑπεραπολογεῖαι Om. c. — 26 τῷ λογισμῷ g. — 38 ἀπέθανεν Ακάκιος, µα- 
(argv y. — 39 ἐάσας] καταλιπών ο. — ἑἐάσας Γεώργιον, ἑλλόγιμον f, — 
τὸν om. f. — 382 Σαβώρις b om.f. — τῶν Περσῶν xy. — 338 Λέσβιν g 
Νησιβιν sine acc. c, ---παρεκάθησεν cy. — αὐτήν scripsi € Chron. Pgsch. coll. 
p. 38, 10; 389, 18. αυτῇ codd. 
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καὶ μὴ κατισχύσας λαβεϊῖν αὐτὴν ἀνεχώρησεν. || Ιάκωβος δέ, Νισιβη- ct. Wier. Chron. 
νῶν ἐπίσκοπος, ἐν τῷ τῆς θεοσεβείας ἤθει διαµένων εὐχαῖς τὸ κατὸ 

γνώµην ῥαδίως ἐξήνυσεν' ὕστις καί, τῶν Περσῶν τὴν Νισίβιν ἐλπι- 

ζόντων καταστρέψασθαι, διηµαρτηκέναι τῆς ἐλπίδος πεπούηκεν. || αὐτί- 
b κα γὰρ τῆς μὲν πόλεως ὑπεχώρουν τῷ τῆς εὐχῆς πνεύματι διωκόµενοις 53 Ἡ 

εἰς δὲ τὴν ἑαυτῶν χώραν ἐλθόντες Λιμοῦ τε καὶ λοιμοῦ ὑπεδέξαντο 
μισθὺν τῆς ἀσεβείας, ἧσπερ ἕδρων, ἀντιλαμβάνοντες. || «{αλμάτιος δὲ 3 Eutrop. X, 9 
ὁ καῖσαρ εὐθὺς μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ ucycAov Κωνσταντίνου ὑπὸ 
τῶν στρατιωτῶν ἀνῃρέθη, οὐ κελεύσαντος Κωνσταντίου τὴν σφαγήν. 

10 ἀλλὰ μὴ κωλύσαντος. | 

B. M 4. 89. 4. 9. y. A. M. 5850 

| Tà À' αὐτῷ ἔτει τοῦ νέου «4αλματίου ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν Exc. Bar. 

ἀναιρεθέντος, ἤμελλεν συναναιρεῖσθαι καὶ Γάλλος καὶ Ιουλιανός, of 
Κωνσταντίου, τοῦ ἀδελφοῦ Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου, παϊῖδες, ἀλλὰ 

15 τὺν μὲν Γάλλον νόσος, Ἰουλιανὺν δὲ 5 νηπιότης διέσωσεν' ὀκταετὴς 
γὰρ ἦν. || Κωνστάντιος δὲ πρότερον δεχόμενος τὺ ὁμοούσιον ὕστερον Exc. Bar. 

µετέθετο κουφότητι γνώμης καὶ ἀπάτῃ τοῦ ᾽άρειανοῦ πρεσβυτέρου 

καὶ Εὐσεβίου, τοῦ τῶν εὐνούχων πρωτεύοντος, καὶ τοῦ Νικομηδείας 
Εὐσεβίου καὶ τῶν περὶ αὐτούς. | 

30 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης —— A. M. 5531 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
oe. ἔτη re. Κωνστάντιος Σαβώφης Ιούλιος 

ἔτη xà. ἔτη ο. ἔτη ag. 
y. A. 9’. 

25 Κωνσταντ. — 'ItpocoÀíucv ᾿άλεξανδρείας Αντιοχείας 
E ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

᾿λέξανδρος Μάξιμος ᾿4θωνάσιος Εὐφρόνιος 
ἔτη xy. m g. ἔτη µε. ἔτη η. 

x. ε. P : 
30 || Tovro τῷ ἔτει Κωνσταντῖνος, ὁ víog τοῦ μεγάλου Κωνσταν- ολ... 

tí(vov, ἐπελθὼν τοῖς Κώνσταντος, τοῦ ἰδίου ἀδελφοῦ, µέρεσι καὶ συµ- 

βαλὼν πύόλεμον ὑπὺ τῶν στρατιωτῶν ἀνῃρέθη. καὶ ἐκράτησε Κώνστας 
µόνος πάσης τῆς ἑσπερίου γῆς. || Κωνστάντιος δὲ τῆς ἑώαςβασιλεύῶν Exc. Bar. 

Γάλλον καὶ Ἰουλιανὺν παιδευθῆναι παρέδωκεν ἐν χωρίῷ «{Πεμακέλλῃ 5 n 

1 δὲ om. b. — Νισιβινῶν bdegm Νησιβινῶν ο Νισιβὼν f. -- 3 εὐχαὶς 
om. ο. — 3 Νησίβιν ο ἨΝέσιβιν g. — 4 καταστρέφαντος em. — 5 διωκόµενοι 
πνεύματι dy. — 8 καίσαρ bdy. — 9 Κωνσταντίνου y. — 19 τῷ δ᾽ αὐτῷ ἔτει 
codd. quare aut lacuna statuenda esse videtur, aut v. 11 post v. 19 transponendus. 
— 13 ἤμελλον dm ἔμελλεν c. — καὶ ante Γάλλος add. er b om. gxy. — 
16 Κωνσταντῖνος efg. — 383 ἔτη κα cfg. — 3955 Γρηγόριος super v. Aàtbav- 
δρείας ponit b. — 313 Ἐὐφρόσυνος g. — 30 Κωνστάντιος bfg. — 32 ἀνηρέθη 
ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν Cgy. — στρατηγῶν» cf. Eutrop. Cram. — 34 ἀ4εμακέλλη 
Exc, Bar. Οεμακέλλει eg «ελμακέλλῃ b «εκακέλλη df «Οεκακέλλει em δὲ 
Μακέλλω e Sozom. coni, Goar. 

LE 
Ll 
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καλουμένω, πλησίον Καισαρείας Καππαδοκίας ὄντι. οὗτοι o( δύο 
ἀδελφοὶ ἀναγνῶσται γεγόνασι καὶ ἐκκλησίαν κτίσαι τῷ ἁγίω µάρ- 

τυρι Μάμαντι προεθυµήθησαν. ἐν ὦ δὲ μέρει κτίζειν ἸΙουλιανὺς 

ἔλαχεν, τοῦτο 1j γῆ οὐκ ἐδέχετο. ἀποκειράμενος δὲ τὰς τρίχας μοναχικὴν 
Anecd 11, os ἄσκησιν ὑπεκρίνατο. || Κωνστάντιος καὶ Κώνστας ἐνομοθέτησαν Tov- 5 

δαῖον μὴ ὠνεῖσθαι δοῦλον, ἐπεὶ ἀφαιρεῖσθαι αὐτὸν εἰς τὸν δηµόσιον 
λόγον εἰ δὲ καὶ περιτεμεῖν τολµήσοι δοῦλον, ξίφει τιμωρεῖσθαι καὶ 

δηµεύεσθαι. | 

A. M. 5852 ᾱ, dax. ἐς o Ἐν ww. wq 

| Tovro τῷ ἔτει Κωνστάντιος ”Αμιδαν οἰκοδομεῖ τειχίσας γεν- 10 
ναίως. ατίζει καὶ Κωνσταντίαν. τὴν πρώην ᾽Αντωνίου πόλιν Λεγο- 

µένην, ἐπονομάσας αὐτὴν ἑαυτῷ, διεστῶσαν ᾽άμίδης σταδίους V' κατὰ 

µεσημβρίαν. 

A. M. 5835 Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος Κύριλλος ἔτη i. 
ε. 019. τα. «ῇ. «. aH. ς- 15 

: Yxe, Hr | Tovro rà ἔτει συνόδου γενομένης ἐν ᾽άντιοχείᾳ ἐπισκύπων 
ram, II, : 

Q», ὧν ἡγεῖτο Εὐσέβιος ὁ Νικομηδείας, προχειρίζονται AAcEavOge(ae 
Ww. dass ἐπίσκοπον Εὐσέβιον τὺν Ἐμέσης. || οὗ μὴ δεχθέντος, καίπερ Σαβελ- 

55 B λιανοῦ ὄντος, Γρηγόριον τὸν ᾿4ρειανὺν σὺν πολλῷ στρατῶῷ καὶ στρατηγῶ 
τινι Συριανῶ ἐκπέμπουσιν ἐκδιῶξαι ᾽4θανάσιον τοῦ Βρύνου ᾽ἄλε- 20 
ξανδρείας, ἢ καὶ ἀνελεῖν. τότε 4θανάσιος δεόθεν σοφῶς βουλευσά- 

µενος, μετὰ τῶν ψαλλόντων τῆς ἐκκλησίας ἐξελθὼν τὸν ἐπηρτημένον 

διέφυγε θάνατον. Εὐσέβιον δὲ τὸν μὴ δεχθέντα ὑπὸ τῶν ἐν ᾽άλε- 
ξανδρεία . .. .... . . τὴν πίστιν μεταποιοῦσιν οὗ αὐτοί, ᾿4ρειον 

μὲν φανερῶς δεχόµενοι καὶ μετὰ θάνατον" καὶ ἔκθεσιν πίστεως ? 
Exe. Bar. ῥευτέραν γράψαντες τὸ ὁμοούσιον παρεσιώπησαν. | τότε τὰ ἐγκαίνια 

Cram. Ἡ, 94 τῆς ἐκκλησίας ᾽άντιοχείας, ἧς ἔκτισε Κωνσταντῖνος ὁ μέγας, ἐποίησαν. | 

ef. Hier. Chron. | TG 0' αὐτῷ ἔτει ᾽ντιόχεια ὑπὺ σεισμῶν µεγόλων ἐπὶ τρισὶν 
ἡμέραις ἐκινδύνευσεν. ἦν δὲ ἡ ἐγκαινισθεῖσα ἐκκλησία σφαιροειδὴς 
8E ἔτεσι κτισθεῖσα, ὑπὸ μὲν Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου θεμελιωθεῖσα, 30 

ὑπὸ Κωνσταντίου δὲ πληρωθεῖσα καὶ ἐγκαινισθεῖσα. | 

ZA 

5 ὑπεκρίνατο bc Exc, Bar. ὑπεκρίνετο gyAÀ. — Κωνστ. δὲ καὶ cgÀ. — 
T περιτέµνειν C περιτέµειν em. — τολμήσει b. — 10 Κωνστάντιος om. y. — 
᾽μίδαν y Αμιδὰν b Άμμιδαν g. —  &voixodoutü ο. — 11 καὶ] δέ g. — 
Κωνσταντίναν b. — Αντωνίνου πόλιν» coll Amm. Marc, XVIII, 9. — 12 ἐπω- 
»opactv g. — Ἁμιδῆς b ᾽Αμμίδης g. — m9] φ ο. — 17 q codd. »[/ Exc. 
Bar. Cram. Soz. III, ὅ ἐνενήκοντα Socr. lI, 8. — 30 Συριάνῳ b. — 5ἱ 7] 
ὃν b. — σαφῶς f. — συμβουλευσάμενος dy. — 22 ἐπηρτυμένον b ἐἔπηρ- 
τιµένον d. — 38 ὑπὸ τῶν Αλεξανδρέων c seq. spatio unius fere versus vacuo 
relicto. slg Ἔμεσαν πέµψαντες οἳ ἐν ᾽Αντιοχείᾳ vel simile quid supplendum 
videtur collato Socr. II, 9; 10. — 34 '4gso» cg Polyd. Agsi«vóv bdy. — 
25 καὶ add. er b om. rell. — 36 δεύτερον dy. — τὰ] xa( f. -- 38 ἐπὶ τρ. 
ἡμέρ. om. c. — 31 ὑπὸ δὲ Κωνστ. dgy. — Κωνσταντίνου g. 
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Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης — A. Μ. 098 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εωλδ’. ἔτη τλδ’. Κωνστάντιος Σαβώρης Ιούλιος 
ἔτη κό’. ἔτη ο. ἔτη as. 

g. u. . ιβ . 

Keovoravt.  Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος κε΄ 
᾿λέξανδρος Κύριλλος ᾿αθανάσιος Ἐὐφρόνιος 

ἔτη xy. ἔτη τε’. ἔτη µς’. ἔτη η’. 
xy. p. £y. b 

Tovro τῷ ἔτει Κωνστάντιος ᾿4σσυρίους νικήσας ἐδριάμβευσεν. | 
Σαβώρης δέ. ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς. πρὺς τοῖς αὐτοῦ κακοῖς καὶ et. Hier. Chron. 

τοὺς ὑπὸ χεῖρα Χφριστιανοὺς ἐδίωκεν. Κώνστας δὲ ἐν τῇ δύσει 

Φράγγους ἐπόρθησεν. | σεισμοῦ δὲ γενοµένου μεγάλου ἐν Kmpo, 9*5 

Σαλαµίνης τῆς πύλεως τὰ πλεῖστα διαπέπτωκεν. 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Παῦλος ὃ ὁμολογητὴς ἔτη y. A. M. 5835 
£. µα. ay. α. y. ad. η. 

Tovro τῷ ἔτει σεισμοῦ μεγάλου γενοµένου, Νεοκαισάρεια Πόντου 91 1 euros. 
κατεπτώθη πλὴν τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ ἐπισκοπείου καὶ τῶν ἐκεῖ 

εὑρεθέντων εὐλαβῶν ἀνδρῶν. οἱ δὲ ᾿Ρωμαῖοι συνέβαλον πύλεμον 
μετὰ ΙΠερσῶν καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἀνεῖλον. 

" * - -" - * 2 

| Tó ὃ αὐτῷ ἔτει καὶ Παῦλος ὃ ὁμολογητὴς χειροτονεῖται Cres 11 οἱ 

ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. | 

᾽Αντιοχείας ἐπίσχοπος xs Φλάκιτος ἔτη ιβ. A. M. 5836 
qd. aD. wW. p. 0. gu. ᾱ- 

Toro rà ἔτει σεισμοῦ γενοµένου μεγάλου, Ῥύδος 1j νῆσος κατ- 

έπεσεν. || οἱ δὲ ᾽ἀλεξανδρεῖς Γρηγόριον τὸν λῃστρικῶς ἐπιῤάντα A9a- 7 297 
νασίω καὶ τὺν $9góvov κατασχόντα τῆς ᾽άλεξανδρείας ἐπὶ ἓξ ἔτεσιν 
ἀνεῖλον. | καὶ χειροτονεῖται Γεώργιος ᾿Αρειανὺς ὑπὺ ᾿άρειανῶν., τέρας Exc. Bar. 

τι Καππαδόκιον. | 
9. uy. w. y. ££. ig. B. A. M. 5837 

| Toro τῷ ἔτει {υρράχη τῆς zl«Auetíco ὑπὺ σεισμοῦ διεφθάρη' ct. Hier. Chron. 

καὶ Ρώμη ἡμέρας τρεῖς ἐκινδύνευσε σειοµένη: τῆς δὲ Καμπανίας ιβ 
Exo, Bar. , IM - * , "^ 

πόλεις διεφθάρησαν. ' Παῦλον δέ. τὸν ἐπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, οσο I ow 
* * - , * , * 

ἐλθὼν Κωνστάντιος εἰς ró Βυζάντιον τοῦ θρόνου ἀπήλασε καὶ τὸν 9 n 

4* ἴτη κα cgy. — 6? Γρηγόριος spr. Αλεξανδρείας sprscr. in bc. — 7* κε’ 
om. cgy. — 8" Εὐφρόσυνος g. — 11 Κωνσταντῖνος c. — 15 Σαλαμήνης bdf 
Σαλμένης g. — 16 ὁ om. bem. — 19 ἐπισκοπίου bdfg. — 20 συνέβαλλον gm. — 
94 κς om. €, — Φλάκητος ο Φλακίτιος em Φάλκιτος b. — ἔτη εβ om. c. — Γεώρ- 
γιος Καππαδόκις mg. Ὁ hic et ad annum sequentem. — 926 γενοµένου μεγάλου b 
μεγάλου γενοµένου οἵμ usydlov om. em. — 97 δὲ om. b. — 38 πατασχόντος 
by. — 30 τι om. dy. — 32 «υρρώχειον ϱΑ — «ελματίας yA «ερματίας g. —, 
83 ἐκινδύνευε b. 
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ἀσεβέστατον Εὐσέβιον rov Νικομηδείας ἀντεισήγαγε λῃστρικῶς καὶ 

ἀθέσμως. τὸ τῶν κακῶν καταγώγιον. | 

A. M. 6608 Ῥώμης ἐπίσκοπος ιβέριος ἔτη s'. 
Κωνσταντινουπύλεως ἐπίόκοπος Εὐσέβιος ὁ Νικομηδείας ἔτη ιβ. 

K. μα. αν xm. o w4. X. y. 

i re | Tovro τῷ ἔτει Κωνστάντιας róv ἐν Σελευκεία τῆς Συρίας 

λιμένα πεποίηκεν ὄρος ἐπὶ πολὺ διατεµών, καὶ τὴν πόλιν ἀνωκοδόμησεν.' 
καὶ πόλιν ἕκτισεν ἐν τῇ Φοινίκῃ, ἣν Κωνσταντίαν κέκληκεν, v0 πρό- 

ef, Hier?^- τερον καλουμένην ᾽άντάραδον. | Σαβώρης δέ, ὁ τῶν Περσῶν βασι- 

λεύς, ἐπελθὼν τῇ Μεσοποταμία Νισίβιν παρεκάθισεν ἡμέρας on καὶ 10 

πάλιν αἰσχυνθεὶς ἀνεχώρησεν. | 

v 

- 

cf. Hieron. eei | TG à' αὐτῷ ἔτει ἔκλειψις ἡλίου ἐγένετο. ὥστε καὶ ἀστέρας 
φανῆναι ἐν τῷ οὐρανῶ ἐν ὥρα τρίτῃ τῆς ἡμέρας μηνὶ «αισίῳ s. 

Exc. Bar. ᾽4θανάσιος δὲ καὶ Παῦλος, καὶ 0000 ὑπὲρ τοῦ ὀρθοῦ λόγου ἐξεβλή- 
θησαν., ἐν ᾿Ρώμῃ πρὺς Ἰούλιον κατέφυγον, καὶ τὰ καθ ἑαυτὸν ἕκα- 15 
στος Ιούλιον ἐδίδαξεν: àv ἕκαστον τῇ ἰδία ἐκκλησίαᾳ μετὰ γραμμότων 
ἀπεκατέστησεν. | 

À. M.5539 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
] ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εωλθ’. ἔτη τλθ’. Κωνστάντιος Σαβώρης “ιβέριος 30 
ἔτη κό’. ἔτη ο. ἔτη s. 

μα”. ug. B. 

"Kovoravr. “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίόκχοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος κς΄ 
Εὐσέβιος Κύριλλος ᾿4θανάσιος Φλάκιτος 25 
ἔτη ug. ἔτη uf. ἔτη us. ἔτη «B. 

β. E. uj. à. 

Exc. Br | Τούτῳ τῷ έτει 4θανάσιος καὶ Παῦλος καὶ o( σὺν αὐτοῖς τοῖς 
5s 

γράμμµασιν Ἰουλίου, τοῦ πάπα 'Póune, θαρρήσαντες τοὺς ἰδίους 99ó- 

νους κατέλαβον. ὁ δὲ Κωνστάντιος ἐν ᾽άντιοχείᾳ διάγων, µαθών, 30 
ὕτι Παύλω καὶ ᾽4θανασίῳ διὰ γραμμάτων Ó Ἰούλιος τοὺς ἐδίους 

ἀπέδωκε θΒρόνους, καὶ ὀργισθεὶς κελεύει αὐτοὺς ἀπελασθῆναι τῶν 
ἰδίων 9oóvov. | 

1 τὸν] τῆς €. — 92 τὸ τῶν κακῶν καταγώγιον om. dem. — 8 Σίλβεστρος 

c, — 4 Εὐσέβιος om. b. — ὁ om, cfg. — 6 τὸν om. f, — Σελευκίᾳ b. — 3 ἄνοι- 
κοδόµησεν b. — 8 τὸ πρῶτον dy. — 9 Αντάροδον egmx. — Σαπώρης c Xa- 
πώρις b. — 10 τὴν Μεσοποταµίαν b. — Νίσιβιν g Νησίβν ο. — 18 4εσίῳ 
by. — 16 πρὸς 4ιβέριον mg. ο ιβέριον m. 2 sprscr. in b item v. 16 4ιβερίῳ. 
— 16 Ἰουλίω codd. — 20! εωλε gy. — 303 τλεέ g. — 305 4εβέριος b. — 
21? frg κα egy. — 24* κς om. cgy. —  25* Φλάκιος b Φιλάκιτος m. — 
27? ἕ] ιγ΄ b. — 29 Aifsoíov sprscr. m. 2 in b item v. 31 ιβέριος. -- πάππα 
g. — 31 Παῦλον καὶ AOavdciov —ántóoxs bdgy Παύλῳ καὶ θανασίῳ ---παρ- 
,£doxs c. — ὁ add. ex bc om. dgy. — 329 θρόνους ἀπέδωκε f, — καὶ add. 
ex b om. gxy. 
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Tà ὃ) αὐτῷ ἔτει ὁ ἥλιος πάλιν αὐχμηρότερος γέγονεν ἐν ὥρα 
δευτέρα τῆς κυριακῆς ἡμέρας. 

f. µε. y. y. q. 9. e. 

Toro τῷ ἔτει σεισμοῦ yevou£vov μεγάλου ἐν Βηρυτῷ τῆς Φοινί- 

κης, TO πλεῖστον τῆς πόλεως πέπτωκεν΄ ὥστε πλῆθος τῶν ἐθνικῶν 

εἰσεληλυθέναι εἰς τὴν ἐκκλησίαν ὁμοίως ἡμῖν χριστιανίζειν ἐπαγγελ- 
λόμενοι. ἐντεῦθεν νεωτερίσαντές τινες τοὺς τύπους τῆς ἐκκλησίας 
ὥσπερ ὀποσυλήσαντες ἐξῄεσαν., καὶ τόπον εὐχῆς ἐπονομάσαντες τὸ 
πλῆθος ἐν αὐτῷ ὑπεδέξαντο, ἅπαντα τὰ τῆς ἐκκλησίας μιµούμενοι, 
παραπλήσιον γεγονότες πρὺς ἡμᾶς. ὡς ἡ τῶν Σαμαρειτῶν πρὸς lov- 

ὁαᾳίους αἴρεσις. ἐθνικῶς ζῶντες. 

w. Ww. 4$. 4. 9. x. 6. 

|| Tovro rà ἔτει Σαβώρης πάλιν. ὁ βασιλεὺς Περσῶν. τὴν Nicfuv*t —— 
παρακαθεσθεὶς κανῶς αὐτῇ διηνόχλει. ὡς καὶ ἐλεφάντων πλῆθος &ya- 

γεῖν ἐπιτηδείων πρὺς συμµαχίαν καὶ βασιλεῖς μισθωτοὺς µάγγανά 

τε παντοῖα, οἷς, εἰ μὴ βούλοιντο ἐκχωρήσειν, τὴν πόλιν ἐξαφανίζειν 

ἐκ βάθρων ἠπείλουν. τῶν δὲ Νισιβηνῶν ἀντεχόντων πρὺς τὴν παρά- 
ὅοσιν, τότε λοιπὺν ἐξυδατῶσαι ταύτην τῷ πρὺς αὐτῇ ποταμῷ διεγνώ- 

χει. οἳ δὲ ἄνδρες ταῖς εὐχαῖς ἐνίκων τοὺς πολεµίους εὐμενῆ τὸν 
δεὸν ἔχοντες. τῶν γὰρ ὑδάτων μελλόντων τὴν Βέσιν τῶν τειχῶν 

ἐξομαλίζειν πρὺς τὴν πτῶσιν. µέρος μέν τι τοῦ τείχους ἐπεπόνθει, 
καὶ τοῦτο κατὰ Θεοῦ συγχώρησιν. ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς δηλωθήσεται. 

εὐθέως γὰρ γίνεται τήν τε πύλιν φυλαχθῆναι, καὶ τοὺς πολεµίους 

τοῖς ὕδασι νήχεσθαι καὶ πολλοὺς ὑπὺ roD ὕδατος διεφθάρθαι. οὗ 
δὲ καὶ τοῦτο πεπονθότες ἠπείλουν διὰ τοῦ καταπεσόντος τείχους 

εἰσελθεῖν παραστήσαντες τοὺς ἐλέφαντας ἐνόπλους καὶ τὸν ὄχλον 

εὐτρεπίσαντες προσέχειν ἐμβριθέστερον τῷ πολέμω μαγγάνοις τε παν- 
τοίοις. οἱ δὲ τὴν πόλιν φρουφοῦντες στρατιῶται ἐντεῦθεν τὴν νίκην 
δεοῦ προνοίᾳ ἐδχήκασι τόν τε τύπον ἐπλήρουν παντοίοις ὅπλοις, 

ὀνάγροις δὲ τοὺς πλείουςᾳ ἐλέφαντας ὀπέκτειναν" ἕτεροι δὲ ἐν τοῖς 

κατατέλµασι τῶν τάφρων ἐνέπεσον' ἄλλοι δὲ κρουσθέντες ἀπεστρά- 

φησαν εἰς τὰ ὀπίσω. καὶ ὑπὲρ µυρίους αὐτῶν ὁπλῖται ἀπέθανον. 

1 i» om. bd. — ἐν ὥρα-- ἡμέρας om. ο, — ὃ η} ιδ b. — 6 dere τὸ 
π]ῆθος cgy τὸ del er b. — 6 ἡμῖν] of μέν f. — ἐπαγγελλόμενοι b. ἐπαγγει- 
λάμενοι cgy. — 8 ἐξήεσαν c ἐξίεσαν bdgy resecaverunt (ἔξεσαν ) A. — 9 τὰ 
om. b. — 10 παραπλήσιοι g. — 11 ἀναίρεσις b. — ζῶντος b. — 12 9] is&' b. 
— 18 τῇ Νίέσιβιν em τῇ Νέσιβι g τῇ Νισίβι fx. — 16 βούλοιτο y foviovto: 
g. — ἐκχωφήσειν b Chron. ixyoorioct. gxy. — 11 Νισιβινών degm Νησιβινῶν c 
Ἰσιβίνων b. — πρὸς αὐτῇ b πρὸς αὐτήν gxy. — 21 μέντοι b. —- ἐπεπόρθηται g. 
— 98 γάρ cg Chron. om. bdy. — 54 νήχεσθαι] ἀντέχεσθαι Chron. — ἀπό 
degm ἀπό f. — 25 ἠπέσχουν m ἠπέχουν e. — 97 µαγγάνοις-- παντοίοις bc 
Chron. µαγγανείαις (-ίαις dy) — παντοίαις dgy. — 39 τοῦ Θεοῦ g. — 31 κατα- 
τέλμασι bc Chron. παταπάλμασι dgy. — 32 εἰς τοὐπίσω g. 

A. M. 5840 

A, M. 5841 
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cf. Hier. Chron. 
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τοῖς δὲ λοιποῖς σκηπτὺς οὐρανόθεν ἔπεσεν., καὶ νεφελῶν γνοφωδῶν 
καὶ ὑετῶν λάβρων καὶ βροντῶν φωναὶ ἅπαντας ἐξέπληττον, ὡς τοὺς 

πλείους τῷ φόβῳ διαφθαρῆναι. πάντοθεν δὲ ὁ νέος Φαραὼ Σαβώρης 

στενούµενος ἡττᾶτο τοῖς τοῦ φόβου κύμασιν’ ὃς ἀτενίσας τοῖς ὀφθαλ- 

μοῖς πρὺς τῷ καταπεσόντι τοῦ τείχους ὁρᾷ ἄγγελον ἐπὶ τὺ ἄκρον 
ἑστῶτα, λαμπρῶς ἐδτολισμένον καὶ παρὰ χεῖρα vov βασιλέα Κωνστάν- 
τιον κρατοῦντα" ὃς εὐθέως ταραχθεὶς τοῖς µάγοις θάνατον ἠπείλει. 

µαθόντες δὲ τὴν αἰίαν διεγνώκεισαν τοῦ φανέντος τὴν δύναμιν 

ἑρμηνεύειν τῷ βασιλεῖ, ὡς µείζων, ἢ κατ αὐτούς. [OU fo] ἐντεῦθεν 
ἐπιγνοὺς τοῦ κινδύνου τὴν αἰτίαν καὶ ἔμφοβος γεγονὼς ἐκέλευσε τά 
τε µάγγανα καῆναι, καὶ ὅσα πρὺς τὴν τοῦ πολέμου παρασκευὴν 
εὐτρέπισε διαλυθῆναι. αὐτὺς δὲ σὺν τοῖς ἰδίοι φυγῇ ἐδίωκε τὴν 

πατρίδα. πρότερον λοιμικῇ νόσω διαφθαρέντες. | 

"PES C SEE EE CHE EET PRESA 

| Tovro rà ἔτει Κωνστάντιος ὁ 4ὔγουστος uóvog βασιλεύων 

Γάλλον, ἀνεψιὸν ἴδιον. κοινωνὸν τῆς ἑαυτοῦ βασιλείας καίσαρα ἆνα- 

γορεύσας., µετονοµάσας αὐτὺν Κωνστάντιον ἐν τῇ ἀνατολῇ ἀπέστειλε 

κατὰ τὴν ᾽άντιόχειαν, τῶν Περσῶν ἔτι ἐπικειμένων. | 

wW. M. d. v. w. muB. qw. 

| Toro τῷ ἔτει o( κατὰ Παλαιστίνην Ἰουδαῖοι ἀντῆραν: καὶ 

πυλλοὺς τῶν ἀλλοεθνῶν. Ἑλλήνων τε καὶ Σαμαρειτῶν, ἀνεῖλον: καὶ 

αὐτοὶ δὲ παγγενεὶ ὑπὺ τοῦ στρατοῦ Ῥωμαίων ἀνῃρέδησαν. καὶ ἡ 
πύλις αὐτῶν «{ιοκαισάρεια ἠφανίσθη. | 

| Τῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει Κωνστάντιος 4ιβερίω γράψαντι πρὸς αὐτὸν 

ὑπὲρ τοῦ ὁμοουσίου καὶ τοῦ [εροῦ 4θανασίου θυμωθεὶς καὶ ἀποστεί- 

λας ἐξώρισε τοῦτον κατὰ τὴν Βέροιαν τῆς Θράκης, Εὐσεβίου. τοῦ 

πρώτου τῶν εὐνούχων, τοῦτο παρασκευάσαντος τοῦ ᾿ρειανόφρονος" 
Φίλικα δὲ Gvr αὐτοῦ ἐχειροτόνησαν, ὃς διάκονος μὲν τῆς αὐτῆς ἐκκλη- 
σίας Tv. τὴν δὲ ἐν Νικαίᾳ σύνοδον ἀποδεχόμενος. ᾿ἀρειανοῖς δὲ 
κοινωνῶν ἀλόγως. τούτῳ κοινωνεῖν οἱ κατὰ τὴν ᾿Ρώμην οὐκ ἡν- 

έσχοντο, ἀλλ ἰδίᾳ καθ) ἑαυτοὺς ἐκκλησίαζον. | κατὰ δὲ κέλευσιν Κων- 

1 οὐρανῶ b. — ἐνέπεσεν ο. — νεφῶν ο. — 4 τοῖς anle τοῦ φόβου om. y. 
— b πρὸς τὸ καταπεσόντι by πρὸς τὸ καταπεσόν dg. — 6 xoaroovra Kovor. g. 

— Κωνσταντῖνον xy Κωνστάδ. g. — 9 dg—wvüvvov om. em. — μείζων] μὴ 
tà» g. — ἡ *«r' αὐτοῖς b. — δι᾽ ἧς om. c uncis incl. Classen. — 10 γεγονὼς b 
Chron. γενόμενος gxy. — τὰ τεταγµένα Í τὰ τεταγµένα µάγγανα em. — 12 εὖ- 
τρέπησε b ηὐτρέπισε rell, — 14 à] τα b. — 15 Κωνσταντῖνος cf. — 16 Γάλον b. 
— ἀνεψιὸν ἴδιον om. b litura ante κοινωνὸν interposita, quae tamen duobus verbis 
non sufficil. — 17 xal µετονοµάσας gxy. — 19 ια] ιβ b. — 921 τῶν ἄλλων 
ἐθνῶν y. — 38 διὸ καὶ Ῥαμαρεία b, — 36 Βέροιαν Polyd. Theodoret II, 17 
Βερροίαν g Βρεττανίαν xy Βρετανίαν b Brettanniam A. — 27 ἀρειόφρονος cg. 
— 81 ἐκκλησιάζων b. 
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σταντίου συνηθροίσθη σύνοδος ἐν Μεδιολάνῳ. T μὲν ἐπισκόπων 

δυτικῶν. ἀνατολικῶν δὲ πάνυ ὀλύγων. διελύθη δὲ ἄπρακτος. τῶν 
δυτικῶν μὴ καταδεξαµένων πάλιν τὰς κατὰ τοῦ ἱεροῦ ᾽4θανασίου en 

συσκευάς. | τῶν δὲ ᾿Ῥωμαίων αἰτησαμένων τῷ βασιλεῖ, βιασθεὶς ἆνα- un 
καλεῖται 4ιβέριον καὶ ἀποκαθιστᾷ τῷ 99óvo: Φίλιξ δὲ ἐξελθὼν τῆς 

Ρώμης οὐκ ἔτι ἐπανῆλθεν. | 

Ῥώμης ἐπίσκοπος λε Φίλιξ Frog α΄. A. M. 5844 

w. ww. wd. D. a ο 9. 
Ῥώμης ἐπίσκοπος λς΄ záuacog ἔτη ww. A. M, 5845 

εξ. να. α. η. £y. x. ἑ. 
ej. vB. B. 9. ιδ. κε. τα. A. M. 5846 

| Toéro và ἔτει Γάλλος, 6 καὶ Κωνστάντιος, καϊῖσαρ Ov καὶ , CUT 
ἐν πολέμοις ἀριστεύων, τὴν εὐπραγίαν μὴ ἐνεγκὼν τυραννίδα μελετᾷ, 
τείνει τε «{ομετιανόν. ἔπαρχον τῆς ἑώάς, καὶ Μάγνον κυαίστορα. 
μηνύσαντας Κωνσταντίῳ τὰ τῆς ἐπιβουλῆς. τοῦτον μεταπεμφάμενος 

ὁ Κωνστάντιος περὶ Θαλμῶνα τὴν νῆσον ἀναιρεθῆναι ἐκέλευσεν. | 
Ιουλιανὸν δέ, róv τούτου ἀδελφύν, ἐν φρουρᾷ κατέσχεν. Εὐσεβία Exc. Bar 

δέ, ἡ γαμετὴ Κωνσταντίου, τοῦτον ἐξαιτησαμένη ἐν ᾽άθήναις &x- 

έστειλεν. || 

95 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης  Α- Μ. 5841 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

opt. .. ἔτη cuf. Κωνστάντιος Σαβώρης 4άμασος 
ἔτη xà. ἔτη ο. Er xy. 
V. vy. y. 

Κωνσταντιν. Ἱεροσολύμων ᾿άλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Εὐσέβιος Ἱλάριος ᾿4θανάσιος Φλάκιτος 
ἔτη iB. ἔτη τῇ. ἔτη us. Fry ig. 

is α.. x6. iB. 

Tovro τῷ ἔτει Μάξιμον τὸν Ἱεροσολύμων καθεῖλεν xéxwoge ὁ 

Καισαρείας καὶ Πατρόφιλος ὁ Σκυθοπόλεως ᾿4ρειανοὶ ὄντες, καὶ 

ἀντεισήγαγον Κύριλλον δοκοῦντες ἔχειν αὐτὸν óuóggovo. | ἐν τούτῳ Aneod. IT, 96. 15 

τῷ χρόνω, Κυρίλλου ἐπισκοποῦντος Ἱεροσολύμων, | τὸ σημεῖον τοῦ MEX rcu 

ζωοποιοῦ σταυροῦ ἐφάνη ἐν τῷ οὐρανῷ τῇ jufg« τῆς πεντηκοστῆς, 63 B 

φωτοειδές, τεταµένον ἀπὺ τοῦ Γολγοθᾶ, ἔνθα ἐσταυρώθη ὁ Χριστός. 10 P 

ἕως τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, ὕθεν ἀνελήφδη. κύκλῳ δὲ τοῦ φανέντος 

σηµείου στέφανος, ὡς ἴρις tO εἶδος ἔχων. καὶ τῇ αὐτῇ δὲ ἡμέρᾳ καὶ 

4 σκευάς f. — De numeris ann. 5844—46 cf. dissert, de codd. Theoph. — 
19 Γάλος b. — καίσαρ bdfm. — 14 κτείνεται zou. b. — ὕπαρχον c. — Μαγνόν b. 
— κυέσεορα ο ποιέστωρα bg. — 16 Θαλμῶνα b Cr. Θαλάμωνα cg Θαλάμονα 
dy Φλάβωνα Soz. IV, 7. 7 Polyd. p. 840, 6. Φλάνωνα Socr. II, 34. — 18 ἡ 
om. dy. — 23? ἔτη κα egy. — 27? llagíov g. — 31" Φλάκητος c. — 80 τῶν 
dg. — 84 τῇ om. c. — 36 τεταμένον] µεταβαίνον g. — 9317 δὲ om. dgy. 
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Κωνσταντίῳ ὤφθη. | περὶ τούτου δὲ φέρεται Κυρίλλου ἐπιστολὴ πρὸς 

τὸν βασιλέα Κωνστάντιον, | ἐν ᾗ εὐσεβέστατον αὐτὸν καλεῖ. ὅθεν 
τινὲς ᾿ρειανόφρονα διαβάλλουσι τὸν αὐτὸν Κύριλλον λέγοντες., καὶ 
τὴν τοῦ ὑμοουσίου φωνὴν παρασεσιγηκέναι αὐτὸν ἐν ταῖς κατηχήσεσιν. 

αἷς ἐξέθετο ἐπ) ὠφελείᾳ τῶν ἀπείρων λαῶν, τῶν τῷ tío προσελ- 
δόντων ῥαπτίσματι διὰ τὸ θαῦμα τοῦ ζωοποιοῦ σταυροῦ. σφάόλλονται 

δὲ καὶ ἁμαρτάνουσιν. ἐχρῆν γὰρ καὶ rov βασιλέα ἐξ ἁπλύτητος, καὶ 
οὐκ ἐκ διαθέσεως τῇ κακουργία τῶν ᾿άρειανῶν ὑποκλαπέντα εἰς τὴν 
αἴρεσιν, καὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ µήπω τελείως καταστραφέντος. εὖσεβέ- 

στατον οὐἰκονομικῶς λέγειν. καὶ τὴν τοῦ ὁμοουσίου φωνὴν σιγῆσαι 
τέως ταράττουσαν τοὺς πολλοὺς καὶ τῇ ἀντιθέσει τῶν ἐχθρῶν ἐκκόπτου- 

σαν τοὺς βαπτιζοµένους, διὰ δὲ τῶν ἰσοδυναμούντων λέξεων τὸ τοῦ 

ὁμοουσίου τρανῶσαι' ὃ καὶ πεποίηκεν ὁ µακάριος Κύριλλος τὴν ἐν 

Νικαίᾳ πίστιν κατὰ λέξιν ἀναπτύξας καὶ θεὺν ἀληθινὸν τὺν υἱὸν ἐκ 

θεοῦ ἀληθινοῦ τοῦ πατρὺς κηρύξας. 

Αντιοχείας ἐπίσκοπος κζ΄ Στέφανος α΄ Αρειανὸς ἔτη y. 

x. νδ. ὅδ. τα. β. X. «. 
κα. νε. ε. iB. y. λα. f. 

| Τούτω rà ἔτει ᾿4θανάσιος καὶ «Παῦλος, τελευτήσαντος Εὐσε- 

βίου τοῦ δυσσεβῶς ἄρξαντος τὸν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως, κατὴλ- 

θον πάλιν εἰς Ρώμην πρὺς Ἰούλιον rov πάπαν καὶ Κώνσταντα τὸν 

βασιλέα, ἀδελφὺν Κωνσταντίου. τοῦ γὰρ Εὐσεβίου θανόντος, ὁ λαὺς 

τὸν Παῦλον τῷ δρόνῳ Κωνσταντινουπύλεως ἀπεκατέστησεν, οἱ δὲ 
᾿Αρειανοὶ τὸν Μακεδόνιον ἀντεχειροτόνησαν., ὡς ἐντεῦθεν ἐμφύλιον 
γενέσθαι πόλεμον. ὕπερ μαθὼν ó Κωνστάντιος ἐν ᾽Αντιοχείᾳ διάγων 
Ερμογένει στρατηλάτη κατὰ τὴν Θράκην πεμφθέντι κελεύει ὁδοῦ 
πάρεργον ποιήσασθαι καὶ ἐκβαλεῖν Παῦλον τῆς ἐκκλησίας: ὅπερ τοῦ 

ἙΕρμογένους πληρῶσαι δοκιµάσαντος. ó δῆμος τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐν- 
έπρησε καὶ αὐτὸν Ἑρμογένην ἀπέκτεινε καὶ εἰς τὴν θάλασσαν ἔρριψεν. 
τότε οὖν ὃ βασιλεὺς μαθὼν ἐξ ᾽Αντιοχείας εἰς τὴν βασιλεύουσαν 

ἤλασε καὶ τὺν Παῦλον τοῦ $9óvov ἐκβαλὼν Μακεδύνιον τέως οὖκ 

ἐνεθρόνισεν. τότε ὀργιζόμενος διὰ τὸν 'Eguoyévove φύνον τὴν πόλιν 
ἐζημίωσε τέσσαρας µυριάδας ἄρτων ἡμερησίων ἐκ τῶν δωρηθέντων 

ὑπὸ τοῦ πατρὺς αὐτοῦ µυριάδων η’. τότε οὖν ὁ Παῦλος, ὡς προεί- 

ρηται, πρὺς Ιούλιον ἦλθε Ῥώμης καὶ ἐπανῆλθε μετὰ γραμμότων αὐτοῦ 

6 προσελθόντι gy. — 9 εὐσεβέστατα y. — 16 κζ om. gy. -- Στέφανος 
Om. Cy. — αἱ om. g post Αρειανὸς inserunt cy. — 17 A. α.] λα b λα. «f. 
rell. — 18 λα. B.] Ag. b Ag. B. rell. — 30 δυσσεβοῦς by. — τὸν Qgórov 
add. ex b om. gxyA. — κατῆλθεν by. — 91 πάππαν g. — Κώνσταν d. — 
929 θανόντος ὁ Θανέντος bdgy. — 24 ἐμφυλίου — πολέμου g.— 26 "Eguoy£vei c 
Ἑρμογένη Ῥάμν. — 27 ἐκβάλλειν b. — 29 Ἑρμογένη c. — 30 τότε] τοῦτο 4. — 
“89 τὸν 'Eou. b τὸν τοῦ 'Egu. xy τοῦ Ἑρμ. g. — 84 ή] v dy. 
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ἐν Κωνστανέινουπόλε. ὁ δὲ Κωνστάντιος καὶ τότε ἐν ᾽Αντιοχεία 
διάγων, µαθών, ὅτι τὸν Παῦλον Ιούλιος τῷ 99óvo ἀπεκατέστησεν. 

ὀργισθεὶς κελεύει Φιλίππῳ τῷ ἐπάρχῳ Παῦλον ἐκδιῶξαι καὶ Μακε- 
δόνιον ἀντικαταστῆσαι τῷ θρόνῳ. ὁ δὲ ἔπαρχος φόβῳ τῶν γεγονότων 

εἰς Ερμογένην διὰ τὸν Παῦλον εἰς τὸ κατὰ τὺν Ζεύξιππον λουτρὸν 

µεταστειλάμενος τὸν Παῦλον, διὰ 9vgíoog χαλάσας εἰς Θεσσαλονίκην 

ἐξώρισεν, ὕθεν καὶ ὡρμᾶτο. Μακεδόνιον δὲ τῷ ἑαυτοῦ ὀχήματι &va- 
λαβὼν ἀπεκατέστησεν ὡς τύραννον τῆς ἐκκλησίας λῃστρικῶς, | τῶν 

ὀρθοδόξων ἀντιστάντων ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς ἀναιρεθῆναι yov! ἄνδρας, 

καὶ οὕτω τῆς ἐκκλησίας ᾿ρειανοὺς κρατῆσαι. τότε καὶ ᾽4θανασίῳ 
Βάνατον ἠπείλησε Κωνστάντιος. ὕπερ φοβηθεὶς φυγὰς αὖθις τὴν 

Ῥώμην κατέλαβεν. παραυτὰ δὲ καὶ Παῦλος ἀπὺ Θεσσαλονίκης: ot 
καὶ προσελθόντες τῷ Κώνσταντι τὰ καθ ἑαυτοὺς διηγήσαντο. | ó δὲ 
Κώνστας ἐπαλγήσας τοῖς ἁγίοις γράφει Κωνσταντίω τῷ ἀδελφῷ λυπού- 

µενος, ἢ ἀποδοῦναι Παύλω καὶ 4θανασίω τοὺς ἰδίους Βρόνους. ἢ 
πόλεμον ἀπειλῶν κινεῖν κατ αὐτοῦ. | προετρέψατο δὲ αὐτὸν καὶ τοῦ 

γενέσθαι σύνοδον ἐν Σερδικῇ, ἐν ᾗ τῶν ἑσπερίων συνῆλθον ἐπίσκοποι 

T, ἀνατολικοὶ δὲ λς’. οὗτοι τοῖς δυτικοῖς ἀντέπιπτον αἰτοῦντες ἐξελα- 

σθῆναι πρύτερον ᾽4θανάσιον καὶ IIaoAov: ó δὲ Ὅσιος, 6 Κουδρούβης 
ἐπίσκοπος. καὶ Πρωτογένης Σερδικῆς οὐκ ἠνέσχοντο μὴ παρεῖναι τοὺς 

ἁγίους ᾽4θανάσιον καὶ Παῦλον. τότε o( ἀνατολικοὶ ἐν Φιλιππουπόλει 
γενόµενοι ἀναιδῶς τὸ ὑμοούσιον ἀνεθεμάτισαν. οἱ δὲ ἐν Σερδικῇ 

ὀρθόδοξοι τὸν ὀρθὸν τῆς ἐν Νικαίαᾳ πίστεως ὅρον ἐκύρωσαν τὸ ἆν- 

όµοιον ἀναθεματίσαντες' ἀποδεδώκασι δὲ καὶ τοὺς Βρόνους ᾽4θανασίῳ 

καὶ Παύλῳω καὶ Μαρκέλλω τῷ ᾽άγκύρας ὁμολογοῦντι τὸ ὑὁμοούσιον 

καὶ ἀπολογουμένω, μὴ ἐννοεῖσθαι τὰ συγγραφέντα αὐτῷ τοῖς δια- 

βάλλουσιν αὐτόν. οὕτω τῆς ἐν Σερδικῇ συνόδου πραξάσης κατὰ τῶν 
ἀποδιαστάντων ἀνατολικῶν καὶ κυρωσάσης τὺ ὁμοούσιον, Κώνστάν- 

τιος δῆθεν ᾿4θανάσιον καὶ Παῦλον ἐντίμως ἐδέξατο καὶ τοὺς ἠδίους 

Βρόνους ἀποδέδωκεν' καὶ οὕτως ᾽4θανάσιος ἐν ᾽4λεξανδρεία ἦλθε 

καὶ ἀπεδέχθη μετὰ χαρᾶς μεγάλης ἐξώσας Γεώργιον τὸν ᾿4ρειανόν. | 
| Μαγνεντίου δὲ ἐν Γαλλίαις τυραννήσαντος καὶ Κώνστων rov*'Chron Pesch. 

9 Ἰούλιος — 3 Παῦλον om.y et post ἐκδιῶξαι add. ἡμελλον. — καὶ ὀργισθείς 
cg καὶ del. ex, b. — ἐπάρχῳ b ὑπάρχω gx. — 4 ὕπαρχος cg. — 5 Ἑρμογένη c. 
— κατὰ τὸ Z. g. — 6 Θεσαλονίκην b. Σαλονίκην f Σαλωνίκην em. — 7 ὀρμεῖτο b. 
— 11 ὅπερ b ὄνπερ dgyA 0 περ (lacuna unius lit. interp.) c. — 12 Θεσαλο- 
νίκης b. — 18 τὰ xat' αὐτούς dfg τὰ κατ αὐτοῦ em. — 17 Σερδικῇ b Xag- 
δικῇ gxyÀ. — ἐπίσκοποι om. c. — 18 1s] ος Polyd. cum Socr. lI, 20 Soz, 
III, 12. — 19 ὁ ἐπίσκοπος c. — 20 Πρωτογενῆς b. — Ilo. ὁ Σ, gxy ὁ om. b. — 
Σερδικῆς bef Σαρδικῆς gmxA. — 22 Σαρδικῇ gxyA Περσίδι b. — 325 τὸ om. b. 
— 97 αὐτῷ by. — τῇ-- συνόδῳω y. — Σερδικῇ bef Σαρδικῇ gmxA. — παρα- 
ταξάσης y παραταξαµένης d. — 38 κυρώσας c. — 31 ἀπεδέχθη b ἐδέχθη gxy. 
— 982 Κῶνστα ο. 

cf. Polyd. 
p. 326, 11 

cf. Polyd. 
p. 333, 12 

cf. Polyd. 
p. 930, 6 

66 B 

p. 536, 15 
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«i 9 εὐσεβὴ ἀνελόντος, Κωνστάντιος ὁ 4ὔγουστος διατρίβων ἐν ντιοχεία 

ct. Polya, καὶ µαθών. || παρευθὺ rov Παῦλον ἀποστείλας τῆς πόλεως ἐξώρισεν 
». $95 75 ἐν Κουκουσῷ: κἀκεῖ ὑπὺ ᾿Αρειανῶν ἀναιρεῖται. καὶ τότε ΙΜακεδόνιος 

ερ μα τοῦ Βρόνου ἐπιλαμβάνεται" || Κωνστάντιος δὲ κατὰ Μαγνεντίου ἐπὶ 
τὴν Ἰταλίαν ἐξώρμησεν. | ἡ 03 σύγκλητος ἐν ᾿Ῥώμῃ Νεπωτιανὺν 
ἐνδύσασα κατὰ Μαγνεντίου ἀπέλυσεν. ὃς συμβαλὼν τῷ Μαγνεντίω 

ero  ἐν 'Ῥώμῃ ἀναιρεῖται ὑπ αὐτοῦ βασιλεύσας µῆνας rotis. | πρὶν ἢ δὲ 
φθάσαι ἀπελθεῖν τὸν βασιλέα ἐν ᾿Ρώμῃ. Κωνσταντία, 5j καὶ Ελένη. 
5j Κωνσταντίου ἀδελφή. ἀνηγόρευσε Βρετανίωνα εἰς βασιλέα, ἄνδρα 

ἔντιμον. καὶ ἀντέστησε τῷ Μαγνεντίω πρὺς τὴν µάχην. φθάσας δὲ 

Κωνστάντιος ἐν ᾿Ρώμῃ καὶ ἀποδεξάμενος τὸν Βρετανίωνα μετὰ πολλῆς 
(eheu μ  τιμῆς, | ἐπολέμησαν ἄμφω τὺν Μαγνέντιον περὶ Μοῦρσαν. καὶ ἧττη- 

θεὶς ὁ Μαγνέντιος ἔφυγεν ἐπὶ Ἰταλίαν. | πολλάκις δὲ ὑπὺ τῶν στρα- 

O10  τηγῶν Κωνσταντίου πολεμηθείς. | συμβαλὼν ἐν Móvro Σελεύκῳ 

S. ap as καὶ ἠττηθεὶς ἔφυγεν εἰς 4ογδοῦνον' || καὶ τὸν ἀδελφὺν ἑαυτοῦ πρῶτον 
σφάξας καὶ τὴν ἠδίαν μητέρα. ὕστερον καὶ ἑαυτὸν ὀνήλωσεν' καὶ 
«κέντιος καῖσαρ. ὃ τούτου ἀδελφός, ἀγχόνη ἐχρήσατο. | 

cf. Hier. Chron. | Τότε καὶ Σιλβανὺς τυραννήσας ἐν Γαλλίαις ἀνῃρέθῃ ὑπὸ τῶν 
e Chron. Pasch, στρατηγῶν Κωνσταντίου. | ἐλθὼν δὲ ἐν ᾿Ρώμῃ Κωνστάντιος εἰσῆλθε 

P0421 μετὰ πολλῆς φαντασίας καὶ παρατάξεως ὀνομασθεὶς ὑπὲρ τοὺς πρὸ 
ἑαυτοῦ βασιλεῖς' συνῆλθε δὲ αὐτῷ καὶ f γυνὴ αὐτοῦ Εὐσεβία, καὶ 

πμ ἐποίησε ιδ ἡμέρας ἐν τῇ ᾿Ρώμῃ. | ἐν δὲ τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν ᾿Ῥώμῃ 
ἐξελθὼν ἐν τῷ Τριβουναλίῳ Κάμπῳ καὶ στὰς ig ὄψους συµπαρόντος 
αὐτῷ τοῦ στρατοπέδου xcl τοῦ Βρετανίωνος, ἐδημηγόρει πείθων vov 

λαόν, ἀκόλουθον εἶναι τῆς βασιλείας τὴν ἐξουσίαν ὑπάρχειν τῷ ἐκ 
προγόνων βασιλέων διαδεξαµένω ταύτην, συμφέρειν δὲ καὶ τῷ κοινῶ 
ὑπὸ µίαν ἐξουσίαν διοικεῖόθαι τὰ δηµόσια, καὶ ὅσα τούτοις ὀκόλουθα. 
τότε ἀποδύσας τὸν Βρετανίωνα βασιλεύσαντα µῆνας κατ αὐτὴν 

1 ἀνελών y. — ὃ Κουκκουσῷ d Κουκονσσῷ f. — ἐν Κ. τῆς Αρμενίας, 
ὃς ἐκεῖσε ὑπὸ Ao. ἀγχόνῃ ἀναιρεῖται d. — 4 ἀντιλαμβάνεται g. — 5 Ἱταλίαν 
b item v. 13. — Νεποτιανόν dfg Νεποτιανῷ b. — 7 πρινὶ φθάσασαι δέ Ὁ. --- 
8 Κωνσταντία em Chron. Κωνσταντία f Κωνσταντίνα bgx. — καὶ om. b. — 
9 ἡ 0m. y. — ἀνηγορεῦσαι b. — Βρετανίωνα bc Βρεττανίωνα dgy  Be- 
τρανίωνα Chron. (Βρετανίων etiam Polyd. p. 386) — 10 dvéorgos g ἀντέστη d. 
— 11 Βρεττανίωνα gy Βρεττανίονα d. — 15 Μοῦσαν bem ἸΜούρσαν f. — 
13 ἐπὶ Ἱταλίαν be ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν dgy ἐπὶ Dale»? coll Chron. P. — 
14 συµβ. ἐν Morro Σελεύκῳ b (ἐν Μούστω Σελ. Chron.) συµβ. τῷ Σελεύχῳ 
gxy. — 16 ἔφυγον c. — 4ογδοῦνον b (4ογδούνων πόλιν Chron) 4υγδοῦνον c 
Μουγδοῦνον gy .ovydóvav d. — αὐτοῦ g. — 106 ἀνήλωσεν om. b. — 17 Ze- 
κέντιος Sozom. IV, 75. 8. «ικαίτιος dem δικαίως f. — καίσαρ bdy. — 20 πρὸ 
αὐτοῦ df, — 92 ἐν δὲ τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν P. add. ex b om. rell. — 23 ἐξελθὼν 
δὲ iv fgx. — στᾶς] τάς b. — 34 Ἡρετανίονος b Βρεττανίωνος egm Βρεττα- 
víovog df. — 35 Bac. καὶ τὴν gxy καὶ om. b Chron. — 36 συμφέρει b. — 
δέ b Chr. τε rell. — καὶ τῷ κοινῷ λαῷ C τῷ λαῷ xal τῷ κοινῷ g. — 927 Βρε- 

10 

20 
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τὴν ὥραν τραπέζης αὐτῷ πρὺς ἑστίασιν ἐκοινώνησεν, καὶ μετὰ πάσης 

τιμῆς καὶ δορυφορίας καὶ πολλῶν χαρισµότων ἐν Προύσῃ τῆς Βιθυνίας 
ἀπέστειλεν. Χριστιανὺς δὲ v τῇ ἐκκλησίᾳ ἐσχόλαζε καὶ πολλὰς ἐλεημο- 

σύνας ἐποίει εἰς τοὺς πένητας" ἐτίμα δὲ καὶ τοὺς {ερεῖς ἕως ἡμέρας 
5 τελευτῆς αὐτοῦ. | ὁ δὲ Κωνστάντιος ὑποστρέφας εἰς τὸ Βυζάντιον. s v 

παρακληθεὶς ὑπὸ Εὐσεβίας, τῆς ἰδίας γυναικός, Ἰουλιανόν, τὸν ἆδελ- 
φὺν Γάλλου, ἐκ τῆς φυλακῆς ἐξαγαγὼν || καίσαρα προβάλλεται καὶ eig t hrs tech. 

Γαλλίας ἐκπέμπει ζεύξας αὐτῷ πρὺς ycuov καὶ τὴν ἐδίαν ἀδελφὴν e» n 

Ελένην, τὴν καὶ Κωνσταντίαν. | 
10 | Τῷ δ) αὐτῷ ἔτει καὶ Ἰούλιος ὁ πάπας ἐν Ρώμῃ ἐκοιμήθη. καὶ ct Pol 

ἐχειροτονήθη ἀντ αὐτοῦ ιβέριος, ἀνὴρ τὰ πάντα θαυμαστὺς καὶ 

ὀρθόδοξος. | οἱ δὲ ᾿Αρειανοὶ τὺν βασιλέα κατὰ ᾽αθανασίου οὕτω ο Mort 

παρέπεισαν. ὡς κεφαλικὴν αὐτοῦ τιµωρίαν καταψηφίσασθαι. ἀλλὰ 

καὶ τύτε φυγῇ ὁ ἅγιος τὴν σωτηρίαν ἐπραγματεύσατο. | 

15 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν "Pour; —— A. M. 5850 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
gov. En τν’. Κωνστάντιος Σαβώρης 4άµασος 

ἔτη x. ἔτη ο. ἔτη κη.. 
xp. ve. g. 

20 Κωνσταντ. — 'legocoÀóucov Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

Ιήωκεδόνιος “Ιλάριος ᾿4θανάσιος Στέφανος 
ἔτος α΄. Ern τῇ’. ἔτη us. ἔτη y. 

a. à. AB. y- 
25 | Τούτῳ τῷ fre σεισμοῦ μεγάλου γενοµένου ἐν Νικομηδείας Det Pao 

περὶ ὥραν τρίτην νυκτερινὴν τὴν πόλιν κατέβαλε καὶ πλήθη πολλὰ 
διέφθειρεν' συναπώλετο δὲ καὶ ὁ ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Κεκρόπιος. Ἰ 

᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος «Πεόντιος ἔτη η’. A. M. 5851 
ανν. om$ o Ww 

30 Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Εὐδόξιος, ἐκβληθέντος Μωκεδονίου. — A. M. ts52 
κδ. vg. Tq. α. c. λδ. p. 

τανίονα b Βρεττανίωνα gy Ἡρεττανίονα d. — 1 ἑστίαν c. — 3 δωροφορίας 
bcegm δωρυφορίας df. — 4 ἡμέρας] τῆς c. — 0 καὶ παρακλ. gxy. — 1 Γάλου 
b. — εἰς ΓΓαλλίους d. — 10 πάώππας g. — 13 αὐτῷ dg. — ἆλλά om. f. 
— 14 ὁ ἅγιος φυγῇ dy. — ἐπραγματεύσατο] ἐχρήσατο dy. — In mg. b col. 
rubr. Σχόλ. Κύριλλος 'Itgocolvuov ἐδιώχθη ὑπὸ τῶν Αρειανών, dvt' αὐτοῦ δὲ 
γεγόνασιν Αρειανοὶ y'. Αρσένιος, Ηράκλειος, Ἱλάριος. καὶ πάλιν Κύριλλος ἆνα- 
κληθεὶς ἐπὶ Γρατιανὸν (leg. Γρατιανοῦ) συνηλθεν (ἀνῆλθεν )) καὶ ἐν τῇ συνόδω 
τῶν orn (lege ov .) ἐπισκύπων ἐν K. πόλει συνηλθεν. --- 111 rwy g. — 18? ἔτη καὶ 
cgy. — 22* Ἱλαρίων g. — 33 Στέφανος Ἀρειανός g. — 23! ἔτη à b. — 
25 τῷ αὐτῷ ἔτει b. — 36 κατέβαλε x κατέλαβε bgy. — 97 συναπ. δὲ Κεκρ. 
ὁ ἐπίσκ. v. πόλεως ο. — καὶ Ἀρόπιος b. — 38 ἔτη τη b. — 80 ἐπίσκοπος 
om. b. — Εὐδ. ἔτη κ΄ gy Peg η Idem codd. v. 29 post v. 30 collocant εἰ cum 
t. 31 coniungunt. x. νζ. ἕ. (£. om. f) f. &. V. fg. e. καὶ. v. m. m. 8. λα. 
('. a. ϐ β. y κα. νζ. E. ε’. ε. AB. m. καὶ. vn. m. a. s. Ay. B. g. — 31a] 
y. € 
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Exc. Bar. | ἨΜακεδονίου τοίνυν tvo«vrvixüg τὺν $9óvov Κωνσταντινου- 

πόλεως κατέχοντος. µετήγαγε TO σῶμα τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου 

το B εἰς τὺν ἅγιον ᾿κάόκιον ἀπὸ τῶν ἁγίων ὀποστύλων πτῶσιν προφασι- 

ζόμενος τοῦ ναοῦ. τοῦ δὲ λαοῦ κωλύοντος. φύνος γέγονε πολύς, 

ὥστε πληρωθῆναι τὸ φφρέαρ καὶ τὴν αὐλὴν τοῦ μαρτυρίου αἱμάτων 
καὶ τὰς περικειµένας πλατείας" ὕπερ γνοὺς ὁ Κωνστάντιος ἠγανάκτησε 

κατὰ Μακεδονίου, καὶ τοῦτον καθαιρεθῆναι κελεύσας Εὐδόξιον ἀντ- 
ἑκατέστησεν, µείζονι κακῶ μέγα xaxov ἀμειψάμενος. || 

Tovro τῷ ἔτει Πέρσαι τὺ Βεὀζάβδη καλούµενον παρέλαβον 

κάστρον. Κωνστάντιος δὲ ἀκηκοώς, ὅτι ἸΙουλιανὸς ἐν Γαλλίαις ἐν 

39 Ρπολέμοις εὐδοκιμήσας ὑπὺ τοῦ στρατοῦ βασιλεὺς ὀνηγορεύθη., ἐν 

᾽Αντιοχείᾳ διάγων διὰ τὸν Περσικὸν πόλεμον, ἐξώρμησε κατὰ Ἰουλιανοῦ 
«μοντ τοῦ τυράννου" | καὶ ἐλθὼν ἐν Μαμφουκρήναις, πρώτῃ μονῇ ἀπὺ 

Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας. ἐτελεύτησε μηνὶ 4o γ΄. πολλὰ τῆς ἑαυτοῦ 
Exc. Bar. ὀνοίας καταγνούς. || ἐβαπτίσθη δὲ τότε εἰς ᾽ντιόχειαν ὑπὺ Εὐζωῖΐου 

dae Barbari τοῦ ᾿άρειανοῦ. | τοῦ καθολικοῦ κοσμικοῦ ἔτους εωνβ. τῆς δὲ τα 

Pee Mar περιόδου φλβ’, ἀρχομένης τῆς (β’. | τότε λοιπὺν Ἰουλιανὺς µονο- 
κράτωρ γενόμενος ἀναιδῶς ἑλλήνιζεν, ᾽αἵματι δυσιῶν τὺ ἅγιον βάπ- 

"1 9 τισμα ἀποπλυνάμενος καὶ πάντα ποιῶν, ὕσοις o(. δαίμονες θεραπεύ- 

ονται. | 

A. Μ. 58539. KóGuov Tüs θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ρώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εωνγ. ἔτη cvy. Ἰουλιανὸς Σαβώρης 4άμµασος 
ἔτη y". ἔτη ο. ἔτη xy. 

«. v9. 9. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

Εὐδόξιος “Πάριος ᾿4θανάσιος 4{εόντιος 
ἔτη v. ἔτη £g. ἔτη µς’. ἔτη η. 
g. f" λε’. y- 

Exc. Bar. | Τούτῷ τῷ ἔτει ἐβασίλευσεν lovAwvóg ὁ παραβάτης µοναρ- 

χήσας διὰ πλῆθορ ἁμαρτιῶν ἡμῶν. ἐπαρθεὶς γὰρ τῇ τῶν βαρ- 
ito aide νίκῃ. ἑαυτῷ τὸ κράτος ἐπιστρέψας καὶ διάδηµα περιθέµενος 

3 πτώσει b. — 7 κατέστησεν f. — μείζον b. — 9 Βεδζάβδη b Βεδζακδέχ 
Βεδζώκδι f Βεδζάκιδι em. Βεδζαηχδί g. — παρέλαβον κάστρον b κάστρον παρ- 

έλαβον gxy. — 10 ὅτι om. f. — 11 τοῦ om. y. — 19 πόλεμµον om. f. — 
18 ἐμαμφουκρίναις b. ἐν Μομφουκρίναις ἆ ἐμμουφουκρίᾳ g. — πρότηµον ἡ b 
ἐν πρώτη μµονῇ g. — 16 κοσμικοῦ b κόσμου gxy. — ἔτει c. — V milia octin- 
genti LIII, Barbarus, — κα] completi sunt x cycli saeculares, Barb. — 17 gày'. g. 
— ἀρχομένης τῆς ιβ τότε Λοιπόν om. dy. --- κοσµοκράτωρ ο. — 18 αἵματι] 
ἔτι b. — 19 ὅσοις c Exc. Bar. ὅσα rell. — 38ἳ εωνδ' et 23? τνῦ gy. — 95* να 
c om. ef. — 3835 Ἱλαρίων g. — 39) ἔτη 9 b. — 801 β΄ om. cy. — 90 Ww b 
As' g om. f. — 82 πλήθους b. — γάρ om. em. — 383 καὶ ἑαυτῷ ο. — 
ἐπιτρέψας dgy. 
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πρὺ τῆς Κωνσταντίου τελευτῆς εἰς ἑλληνισμὸν ὀἀναιδῶς ἐξετράπη. 

ὕπερ Κωνστάντιος πλεῖστα µμεταμελούμενος ἀπέδωκε TO πνεῦμα 
ἐπί τε τῷ τοῦ γένους góvo καὶ τῇ καινοτομία τῆς πίστεως καὶ τῇ 
ἀναρρήσει τοῦ ἀποστάτου. | Ἰουλιανοῦ δὲ τοῦ ἀποστάτου θείοις 
κρίµασι µονοκρατορήσαντος, παντοδαποὶ θεήλατοι ὀργαὶ τὴν Ρωμαίων 

γῆν κατειλήφασιν. || δέλων δεῖξαι τὸν Κωνστάντιον ἄδικον καὶ ἀπάν- 

Όρωπον, ὑποκρινόμενος δικαιοσύνην ὁ παράνομος τοὺς ἐν ἑξορίᾳ 

ἐπισκόπους ἀνεκαλέσατο, Εὐσέβιον δέ. τὸν πρῶτον τῶν βασιλικῶν 

εὐνούχων. ἀνεῖλεν ὡς δῇθεν ἄδικον. ἐδίωξε δὲ καὶ τοὺς ἄλλους 

εὐνούχους τοῦ παλατίου διὰ τὺ ἀποβαλεῖν τὴν γαµετήν., ἣν συνῆψεν 

αὐτῷ Κωνστάντιος ἀδελφὴν ἑαυτοῦ' ὑμοίως καὶ µαγείρους διὰ τὸ 
λιτὺν τῆς διαίτης καὶ κουρίσκους διὰ τὸ ἕνα πολλοῖς ἀρκεῖν. ὡς 

ἔλεγεν. τοῦ δὲ δηµοσίου δρόµου τάς τε καµήλους καὶ ὄνους, βόας 
καὶ ἡμιόνους ἐξέβαλεν. µόνους ἵππους συγχωρήσας ὑπουργεῖν διὰ 

πολλὴν φιλαργυρίαν. ἧς δοῦλος ἦν. ὡς πρὸς τῆς εἰδωλολατρείας. | 

Exc. Bar. 

Exc. Bar. 

33 B 

, " ^ ^ n , 40 P 
τύτε οἱ κατὰ τὴν ἀνατολὴν Ἕλληνες ἐπαρθέντες εὐθέως ἐν ᾽άλεξαν- ο Chron. Pasch. 

δρεία Γεώργιον τὺν ἐπίσκοπον σύροντες ἀνεῖλον, καὶ τὸ λείψανον 
αὐτοῦ ἀθέως ἐνυβρίζοντες καὶ καµήλω ἐπιθέντες ἐπόμπευον διὰ τῆς 

πόλεως, καὶ μετὸ νεκρῶν ἀλόγων ὁστέων µίξαντες αὐτοῦ τὸ λείφανον 

κατέκαυσαν καὶ διεσκόρπισαν. | τότε ᾿4δθανάσιος πρός τινα παρθένον 
κρυπτόµενος χρόνον πολύν. ἐξελθὼν σύνοδον ἐν ᾽αλεξανδρεία ἐκρό- 

τησε καὶ τὰ κατὰ Νίκαιαν κυρώσας δόγματα τὰς ἐκκλησίας ἀπέλαβεν. 

οἱ δὲ ᾿άρειανοὶ μετὰ Γεώργιον ούκιον προεχειρίσαντο ἑαυτοῖς καὶ 
ἐν οἴκω κοινῷ συνήγοντο. | πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους Χριστιανοὺς οἱ 
Ἕλληνες ἀνεσταύρωσαν καὶ κατέσφαξαν. | τὰ δὲ τοῦ ἁγίου Πατρο-5ς ο 
φίλου, τοῦ ἐν Σκυθοπόλει ἐπισκόπου., λείψανα ἀνορύξαντες τὰ μὲν 

ἄλλα διεσκόρπισαν. τὸ δὲ κρανίον ἐφυβρίστως κρεµάσαντες ἐνέπαι- 
fov. ἐν δὲ Γάζη καὶ ᾽άδκάλωνι πρεσβυτέρους καὶ ὀειπαρθένους ἀἆναι- 
ροῦντες ἀνέπτυσσον τὰ σπλάγχνα αὐτῶν, καὶ κριθῶν πληροῦντες τοῖς 

Ίοίροις παρέβαλον. ἐν δὲ Φοινίκῃ Κύριλλον διάκονον ᾿Ηλιουπολῖται 
ἀνελόντες τοῦ ἥπατος αὐτοῦ ἀπεγεύσαντο, ἐπειδὴ τὸ εἴδωλα αὐτῶν 

ἐπὶ τοῦ µακαρίου Κωνσταντίνου κατέστρεψεν. ὁ δὲ ἀνατεμὼν τὸν 

1 τελευτῆς] τῆς g. — εἰς ἑλληνισμόν ---πλεῖστα om. b. — ὃ ἐπείττε cy. — 
κενοτοµία b. — ἀρνήσει bg. — 5 παντοδαπαέ f; — 6 καὶ θέλων gx καὶ ἐλ- 
θών y. — 7 ἐξορίαις b. — 8 Evc. δὲ τὸν πρῶτον εὐνοῦχον (om. τῶν faa.) f. 
— 10 γαμετήν b Exc. Bar. γυναῦια gxy. — 18 βόας τε καὶ x. — 14 µόνας dy. 
— 15 πολλήν om.g. — πρὸς τῆς bem πρὸ τῆς dg πρώτης cf. — 18 εὐθέως b. 
— καὶ ante xeunio add. ez bo om. dgy. — ἐπόμπευον b ἐνεπόμπενον 
gXy. — 30 διεσκόρπισαν bc Chron. ἐσκόρπισαν dgy. — 91 χρόνον πολύν] ἐπὶ 
iE ἔτεσιν d. — 22 τῆς ἐκκλησίας g. — 28 προεχ. ἠούνκιον c. — 26 ἁγίου b 
Chron. om. gxy. — 38 καὶ ἐν ἀσκ. c. — Ασκάλων b ᾿Ασκαλῶνι y. — 30 παρ- 
έβαλλον cfgm. — Κύριλλον ὀνόματι διάκ. c. — Ἱλιουπολίται ἆ Ιουλιουπολίται y 
of Ἰλιουπολίται g. 

p. 546, 4 

Exc. Bar. 

p. 248, 14 
hron. Pasch. 
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διάκονον καὶ ἐπογευσάμενος τοῦ ἅπατος αὐτοῦ πέπονθε ταῦτα" τὴν 
μὲν γλῶσσαν σαπεῖσαν κατέρρευσε καὶ τοὺς ὀδόντας ἀπέβαλε καὶ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς ἐπηρώθη. καὶ οὕτω βασανιζόμενος ἀπέθανεν. | τοῖς δὲ 

ἐν Καισαρεία Καππαδοκίας Χριστιανοῖς πολλὰ κακὰ ἐνεδείξατο Ἴου- 
λιανός, ἀφείλατο δὲ καὶ τὰ δίκαια τῆς πύλεως καὶ τὺ ὄνομα τοῦ 

καλεῖσθαι αὐτὴν Καισάρειαν, Μάζακα δὲ αὐτὴν ὡς τὺ πρὶν ἐκέλευσε 

λέγεσθαι. ὅτι οἱ αὐτόθι Χριστιανοὶ ἐπὶ Κωνσταντίου πολλὰ κακἀ τοῖς 
Ἕλλησιν ἐποίησαν καὶ τὺν ναὺν τῆς Τύχης κατέσπασαν. | ἐν δὲ ᾿4ρε- 
Θούσῃ φοβερὸ κατὰ Χριστιανῶν διεπράξατο" ἐν oig καὶ Mágxov 
τὸν ἁγιώτατον µοναχόν. τὸν καὶ σώσαντα καὶ κρύψαντα Ἰουλιανὸν 

ἐν τῷ ἀνελεῖν τὸν στρατὺν τὸ γένος Κωνσταντίου, τούτου τὰ σπλάγχνα 

ζῶντος .. . . | ἐν Ἐμέσῃ ἐν τῇ µεγάλῃ ἐκκλησία τὺ τοῦ «4ιονύσου 

εἴδωλον ἵδρυσεν, τὴν δὲ παλαιὰν ἐκκλησίαν κατέστρεψεν. | Μάρις 
δὲ ὁ Χαλκηδόνος πολλὰς ὕβρεις τῷ ἸΙουλιανῷ κατὰ πρόσωπον εἰς 

τὸν οἶκον τῆς Τύχης θύσοντι ἐπήγαγεν. ὁ δὲ ὡς φιλόσοφος δῆθεν 

τὰς ὕβρεις ὑπήνεγκεν. | 

B- $4 ο. Ww. ἂν 4. 

| Toro τῷ ἔτει ὁ δυσσεβὴς Ιουλιανὺς ἐνομοθέτησε μὴ µετέχειν 
Χριστιανοὺς Ελληνικῶν µαθηµάτων. ᾿πολινάριος δὲ τῇ μὲν θεία 
γραφῇ χρησάµενος ὕλῃ, τοὺς χαρακτῆρας δὲ τῶν ἀρχαίων µιμησάµενος * 

καὶ κατὸ Ἰουλιανοῦ λόγον συγγράφας, ὃν "ὑπὲρ ἀληθείας”' ἐπέγραψεν, 
πολλὰ τὴν ἐκκλήησίαν ὠφέλησεν. ᾽4θανάσιον δὲ τὺν µέγαν ᾽άλεξαν- 
δρείας ἐξελαθῆναι., ἐκέλευσεν, τῶν Ελλήνων σφοδρῶς αὐτὺν παρ- 

οξυνάντων κατ αὐτοῦ. ὁ δὲ ἐξερχόμενος Βδαρρεῖν εἶπε Χριστιανοῖς 
τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ δακρύουσι φήσας' '"θαρσεῖτε, νεφύδριόν ἐστι καὶ 

παρέρχεται’’. καὶ Τίτον, τὸν ἱερὸν ἐπίόκοπον Βόστρων., ἸΙουλιανὺς 
ἔγραψε Βοστρηνοῖς ἐξελάσαι τοῦτον τῆς πόλεως. || {ωρύθεον δε’, τὸν 

πολύαθλον ἐπίσκοπον Τύρου, rov πολλὰς ἱστορίας γράψαντα ἐκκλη- 
σιαστικὰς καὶ ἐν λόγοις διαπρέποντα. τὸν ἐπὶ «Πιοκλητιανοῦ ὁμολο- 

γητὴν γεγονότα καὶ αὖθις ἐπὶ Aouvíov, ἐν γήρα βαθεῖ φθάσαντα 

£v τῷ δευτέρω χρόνῳ τοῦ παραβάτου o( τούτου ἄρχοντες ἐν Ὄδυσσο- 

1 διάκονα b. — 4 ὁ Jovi. g. — 5 ἀφείλιετο c Exc. — 6 Μάζακα Polyd. 
p. 368, 11 Sozom. V, 7 Μαζάκα b Maáfexav g Exc. Μαζακαν sime acc. c 
Μάζαν dy. — 8 κατέσκαφαν g. — 9 διεπράξαντο cf. — 19 i06 g. — 18 xar- 
έστρεψαν f. —  Mdgis Ὁ Μάρης gxy Exc. — 14 τῷ om, c. — 15 θύονει d 
Exe. ἀπιόντι θύσοντι cg. — φιλοσόφου b. — 18 κατέχειν dem µετέχειν sed 
µε in lil. m. 2 f. — 91 κατὰ τοῦ Ἰουλ. g. — ὑπέγραφε g. — 28 ἐξελασθῆναι 
dy. — πολλὰ τῶν “Ελλήνων σφοδρῶς σφοδρῶς αὐτῷ παροξ. κατ αὐτοῦ g 
πολλὰ τῶν Ελλ. παροξ. αὐτὸν κατ αὐτοῦ c. — 34 rims] ἔφη ο. — Σῦ δαρσεῖ- 
ται b Θαρσεῖν τε y. — 260 Τον gx. — Βοστρῶν by Βόστρης d. — 27 Βοστρι- 
voig bdem Βοστριανοῖς g. — τοῦτον ἐξελάσαι dy. — δέ] rs egy. — 98 ἐκκλη- 
σιαστικάς Om. ο. — 50 Jxuvr(or egm. — γήρει b. — φθάσαντα βαθύ g. — 
31 Ὀδυσωπόλει b. 
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πόλει τοῦτον εὑρόντες ἰδίασαντα, πολλοὺς αὐκσμοὺς διὰ τὴν εἰς 
Χριστὺν πίστιν ἐπαγαγόντες ἐθανότωσαν αὐτὸν of χρόνωρ ὑπάρ- 
χοντα. | τὰς δὲ Χριστιανῶν εὐποιῖας μιμούμενος ξενῶσι καὶ πτωχοῖς 
τὰ πρὺς τὴν χρείαν χορηγεῖσθαι ἐκέλευσεν ἀπατῶν τοὺς ἁπλουστέρους. 

ταῖς εἰκόσιν αὐτοῦ «ία καὶ 4ρεα καὶ Ερμῆν συγγράφεσθαι προσ- 
έταξεν ὁ δυσσεβὴς καὶ τοὺς λοιποὺς δαίμονας, καὶ τοὺς ἀναβαλλομένους 

Tijv τούτων προσκύνησιν ὡς ἐχθροὺς τοῦ βασιλέως κολάξεσθαι. τῷ 
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δὲ στρατῷ τὴν ῥόγαν διανέµων zoo προιτίθει καὶ λέβανον καὶ θυμιᾶν 

10 στράτευμα ἠνάγκαξεν. | ἐν Καισαρεία τῇ Φιλίππου, τῇ νῦν Πανεάδι, 

ὕθεν κατήγετο ἡ αἱμορροοῦσα, ἀνδριὰς ἵστατο πρὺ τοῦ οἴκου αὐτῆς 
τοῦ κυρίου, ὃν ἐθνικῷ ἔθει εὐχαριστήριον ἀνέστησεν. τοῦτον κατ- 

ενεχθῆναι προσέταξεν Ó δυσσεβὴς Ἰουλιανός: ὃ καὶ γέγονεν. κατ 
ἐμπαιγμὺν δῇῆθεν συράντων Ἑλλήνων τὺν ἀνδριάντα καὶ ἀντ αὐτοῦ 
ξόανον ὀνόματι Ἰουλιανοῦ στησάντων. τοῦτον δὲ Χριστιανοὶ λαβόντες 

τὸν ἀνδριάντα εἰς ἐκκλησίαν ἀπέθεντο. τὸ δὲ τοῦ παραβάτου ξόανον 

κατελθὸν πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατέφλεξεν. βοτάνη δὲ ἐφύετο ὑπὸ 

τὴν βάσιν τοῦ ἀνδριάντος πάσης νόσου ἀλεξητήριος, ἥτις καὶ πρὸς 
φθόνον ἐκίνησε τὸν ἀποστάτην Ἰουλιανὺν καταστρέψαι τὸν τοῦ κυρίου 

ἀνδριάντα. ἐν Νικοπόλει τῆς Παλαιστίνης, τῇ Λεγομένῃ τὺ πρὶν 
Ἐμμαούς, πηγή ἐστι παντοίων παθῶν ἀνθρώπων τε καὶ ἀλόγων ἐάσεις 

παρέχουσα" ἐν αὐτῇ γάρ φασι τὺν κύριον καὶ δεὺν ἡμῶν ἸΙησοῦν 
Χριστὺν τοὺς πόδας ἀπονίψασθαι ἐξ ὁδοιπορίας: καὶ ταύτην κατα- 

χωσθῆναι ἐπέτρεψεν. ἐν 'EguovzóAs τῆς Θηβαΐδος δένδρον ἵσταται 
περσέα. ταύτης φύλλον j| κάρφος εἰ Λλάβοι τις, πρὺς πᾶσαν ἀνθρώ- 
πων ἐστὶν ἴασιν. φασὶ δέ, ὅτι, ἡνίκα ὁ κύριος εἰς 4ἴγυπτον ἔφυγε 
τὸν ᾿Ηρώδην σὺν τῇ 9:0róxo καὶ τῷ loc κατὰ τὸν τόπον ἐκεῖνον 
γενόμενος, κλιθὲν τὸ δένδρον ἐπὶ τὴν γῆν προσεκύνησεν αὐτῷ καὶ 

µέχρι τοῦ νῦν σώζει τὸ σχῆμα τῆς προσκυνήσεως. | Ἰουλιανὺς δὲ 

διάγων ἐν ᾽άντιοχείᾳ καὶ συνεχῶς ἐν «άφνῃ ἀνιὼν καὶ τὺ τοῦ 
᾽Απόλλωνος δεραπεύων εἴδωλον οὐδεμιᾶς ἀποκρίσεως, ὡς Gero, ἐτύγ- 

Ίανεν ὑπὺ τοῦ εἰδώλονυ. νοήσας δέ, ὅτι διὸ τὰ ἀποκείμενα ἐν τῇ 
4άφνῃ λείψανα τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βαβυλᾶ ἀποσιωπᾶᾷ τὸ εἴδωλον, 

3 εὐποιίας ὁ ἄχριστος καὶ παραβάτης μιμούμενος g. — ξένωσι xal b Exc. 
ξένοις καί ο ξένοις τε καί dgy. — πτωχείοις cum Exc.? — 5 ταῖς δὲ εἰκόσι ο 
ταῖς ἐν tix. b. — αὐτοῦ bc Exc. ἑαυτοῦ dgy. — 6 δαιµ. τοὺς δὲ avafl. dg. — 
8 προετίθει b Exc. προσετίθει gxy. — 9 ἐν δὲ Καισ. d ἐν Kec, δὲ cg. — 
τῇ Exc. τῆς codd, Cram. — 10 ἡ αἱμορροοῦσα bc Sozom. V, 21 7j αἱμόρρους g 
Exc. Cram. 7 αἱμόρους df ἡγεμόρους em. — 11 τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ Φεοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ g. — 13 τῶν Ἑλλήνων gxy. — 14 Jovhavóv f. — λαβόντες 
Χριστιανοί g. — 19 τὸ] τῇ c. — 20 Ἐμμούς y. — 91 φησι y. — 92 ταύτην ὁ 
δυσσεβὴς καταχ. g. — 94 περσαία bc. — πρὸς πᾶσαν νόσον ἀνθρώπων icriv 
ἰάσιμον g. — 38 δέ om. g. — 30 ὑποκρίσεως b. —'31 ὑποκείμενα b. — 32 Ba- 
βύλα bfm. — ἀποσιωπῇ em ἀποσιωπῷ sed & in lit. f. 
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δόγμα ἐξέπεμψε πάντα τὰ ἀποκείμενα ἐκεῖ τῶν νεκρῶν λείψανα µετατε- 
δῆναι σὺν τοῖς τοῦ μάρτυρος καὶ τούτου γενοµένου ἀθρόως τῇ 

νυκτὶ κατεφλέχθη οὐρανόθεν ὁ ναός, τὺ δὲ εἴδωλον οὕτω κατεκάη. 

ὥστε μηδὲ ἴχνος αὐτοῦ φανῆναι. (ἐλέγετο δὲ πρὸ ἐτῶν ἑστηκέναι), ὁ 
δὲ ναὺς οὕτω κατεριπώθη, ὥστε τοὺς μετέπειτα ὁρᾶν τὴν τούτου τέ- 

φρωσιν καὶ ἐπὶ τῷ παραδόξω ἐκθαμβεῖσθαι τῆς τοῦ δεοῦ παραδοξο- 
πυιῖαρ. ἐπὶ τούτω ἔκθαμβος γενόμενος Ἰουλιανός, ὑπονοήσας κατ’ 
ἐπιβουλὴν τῶν Χριστιανῶν τοῦτο γενέσθαι, ἐπὶ ἐξέτασιν τῶν παρα- 
µενόντων {ερέων ἐχώρει. καὶ παντοίαις βασάνοις αὐτοὺς ὑποβαλών, 
ὡς καὶ ἀποθανεῖν ἐξ αὐτῶν. τοῦτο µόνον ἤκουσε παρ αὐτῶν, ὅτι 

οὔτε ὑπὸ Χριστιανῶν, οὔτε ἀπὸ ἀνθρωπίνης ἐπιβουλῆς τοῦτο y£yovev, 

ἀλλ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πῦρ κατελθὺν ἐνέπρησε τὸν ναὺν καὶ τὰ ἁγάλ- 
uera! ὡς καὶ ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ τισὶ φανῆναι ἐν τῇ ἀγροικίᾳ τὺ 
πῦρ καταφερόµενον. θυμωθεὶς οὖν ὁ βασιλεὺς καὶ ὥσπερ τῷ 950 

μαχόμενος τὴν μεγάλην ἐκκλησίαν ἀπέκλεισε καὶ πάντα τὰ {ερὸ ἐδή- 

µευσεν. τῶν δὲ ἀποσταλέντων ἐπὶ τούτω κοµήτων δύο, Φίλικος καὶ 
Ιουλιανοῦ ἀποστατῶν, ἔλεγον ταῦτα: ""ἐνομίζομεν ἐποπτικήν τινα εἶναι 

δύναμιν τὴν ὀφείλουσαν ἡμᾶς κωλῦσαι’’' ὁ δὲ Φίλιξ: "δε εἰς ποταπὰ 

σκεύη ὑπηρετεῖτο ὁ υἱὸς Μαρίας”. καὶ μετ ὀλύγον ó μὲν Φίλιξ ἀθρύως 
διὰ στόµατος αἷμα ἀναγαγών., βαδανιζόµενος κατέστρεψε τὺν βίον: 

Ἰουλιανὺς δὲ ὁ κόµης κατ αὐτὴν τὴν ἡμέραν νόσῳ χαλεπωτάτῃ περι- 

πεσών, ὡς καὶ τὰ ἐντὺς αὐτοῦ διαφθαρῆναι καὶ κόπρον διὰ στόματος 

ἀναγαγεῖν. βασανιζόµενος ἀπέθανεν. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ρώμης 
Fry σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

OVE. 0 ἔτη cv. Ιουλιανὺς Σαβώρης 4άμασος 
ἔτη y. ἔτη ο. ἔτη o. 
y. ξα.. ur. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων — "AAtbavüoslag Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Εὐδόξιος “Ἱλάριος ᾿4θανάσιος {εόντιος 
ἔτη c. ἔτη ιβ’. ἔτη us. ἔτη η’. 

à. 9’. Af. 8. 

| Tovro τῷ ἔτει τινὲς ἠπατήθησαν τῶν ἐν στρατείαις fEera- 
P ζομένων πρὸς ἀποστασίαν. οἱ μὲν ἐπαγγελίαις δόσεων καὶ ἐξιωμάτων, 

of δὲ καὶ ἀνάγκαις ἐπιτιθεμέναις ὑπὺ τῶν ἰδίων ἀρχόντων. καὶ 
Θεότεκνος πρεσβύτερος ἐν προαστείῳ ᾽Αντιοχείας ἐκκλησίαν πεπιστευ- 

4 μηδέ ο μήτε bdy ug g. — 5 κατερπώθη dg κατερυπώθη bcy. — 
τοὺς d τοῖς begy. — Ἱ ἐπὶ τοῦτο bm. — 11 ἀπὸ] ὑπό gx ἀπό f. — 14 οὖν] 
δέ c. — 0 τύραννος βασιλεύς g. — 15 καὶ τὴν µεγ. dgy καὶ om. bc. — 16 ἐπὶ 
τούτῳ add. ex b om. rell. — 17 ἐνόμιζον µέν em. — 19 ὑπηρετεῖται f ὕπη- 
ρετεῖ g. — 91 κατὰ τὴν ἡμέραν g. — 23 ἀναγαγεῖν b ἀγαγεῖν gxy. — 
813 ἹΠλαρίων g. — 34 στρατείαις g Chron. σερατίαις b σεφατείᾳ xy. 
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µένος ἐξ ὑποσχέσεως ἀπατηθεὶς αὐτομάτως ἐπὶ τὴν εἰδωλολατρείαν 

ἐχώρησεν' ὃν Ó δεὺς ἐτιμωρήσατο παραχρῆμα. σκωληκόβρωτος γὰρ 
γενόμενος καὶ rào ὄψεις ἀποβαλών, τὴν γλῶσσαν ἐσθίων ἀπέθανεν. 

καὶ Ἡρων., ἐπίσκοπος τῆς Θηβαΐδος, αὐτομότως ἀπεστάτησεν ἐν τῇ 
Αντιοχέων πόλει, ὃν ὁ Δεὺς παρευθὺ εἰς παράδειγµα καὶ φόβον πολ- 
λῶν ἐτιμωρήσατο οὕτως" σηπεδόνος νοσήµατι διαλυθέντων αὐτοῦ τῶν 

μελῶν ἐν τῇ πλατείᾳ ἐρριμμένος ἐν ὀφθαλμοῖς πάντων ἐξέψνξεν. ἀλλ ἐν 
τούτοις διέπρεψαν ὑμολογία τῇ εἰς Xouorov Οὐαλεντινιανός, τριβοῦνος 

τότε àv τάγματος, Κορνούτων λεγομένων vovu£gov, οὐ µόνον τοῦ ἀξιώ- 
µατος καταφρονήσας, ἀλλὰ καὶ ἐξορία ὑποβληθείς, Orio μετὰ ταῦτα ὑπὺ 

Φεοῦ βασιλεὺς ἀνεδείχθη' || ὁμοίως καὶ ἸΙουβιανὺς τὴν ζώνην ἔλυσε 
xoütov' Χριστιανύς εἰμι' ὃν Ó λαὺς ἀγαπῶν ὄτρατοπεδάρχην ὄντα ἐξῃ- 
τήσατο τὸν βασιλέα μὴ ἀδικῆσαι αὐτόν" ὅστις καὶ βασιλεὺς μετὸ Tov- 
λιανὺν ἀνηγορεύθη. | ̓ ρτέμιός τε, ὁ δοὺξ τῆς κατ 4ἴγυπτον διοική- 

σεως, ἐπειδήπερ ἐπὶ Κωνσταντίου ζῆλον κατὰ τῶν εἰδόλων πολὺν ένε- 

δείξατο ἐν ᾽λεξανδρεία, ἐδημεύθη τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθείς. ἐμαρτύ- 
ρησε δὲ καὶ ἐν «ΠἹοροστόλῳ τῆς Θράκης 4ἱμιλιανὺς ἀπὺ στρατιωτῶν, πυρὶ 
παραδοθεὶς ὑπὸ Καπετωλίνου' καὶ πολλοὶ ἄλλοι κατὰ διαφόρους 

τόπους καὶ τρόπους διέπρεψαν ἐν τῇ εἰς Χριστὺν ὁμολογία. Θαλάσσιος 

δέ τις ἐπ᾽ ἀσελγείαις καὶ ἀσωτίαις ἐπίσημος, ὁ καὶ τῆς ἑαυτοῦ θυγατρὺς 

ἐπ᾽ αἰσγρουργία προαγωγεύς, ἐτιμῶτο ὑπὺ τοῦ βασιλέως ὡς σπλαγ- 
χνοσκόπος, οὐκῶν ἐν ᾽άντιοχείαᾳ πλησίον τοῦ παλατίου. συµπεσόντος 

οὖν αὐτῷ τοῦ οἴκου µόνος ἀπώλετο | μετὰ évóg εὐνούχου, ᾧ καὶ 
συμπεπλεγμένος εὑρέθη. ἐσώθησαν δὲ πάντες of σὺν αὐτῷ εὑρεθέντες, 
of ἴδιοι αὐτοῦ 'Χριστιανοὶ ὄντες, ἤ τε τούτου γυνὴ καὶ of σὺν abri; 

παιδίον δὲ ὡς ἐτῶν ἑπτὰ ἐκεῖ εὑρεθὲν καὶ σωθέν, ἐρωτώμενον. πῶς 
ἐσώθη, εἴρηκεν, ὡς ὑπὺ ἀγγέλου βασταχθέν. ὁ δὲ δυσώνυµος 'ov- 
λιανὺς ἐπ᾽ ἀνατροπῇ τῆς Θείας ἀποφάσεως τὺν Ἰουδαίων ναὸν oixo- 

δομηθῆναι προσέταξεν, ᾽άλύπιον Ἕλληνά τινα σπουδαῖον κατὰ Χριστοῦ 
προστησάµενος τοῦ ἔργου. τοῦ δὲ καὶ τὰ ἀφανῆ τῶν θεμελίων κατορύ- 

3 yevdusvog d γεγονώς f. — 4 τῆς Om. cg. — αὐτομάτως] αὐτός f. — 
ἐν b Chron. om. rell] — (6 ἐτιμωρήσατο, οὕτως σηπ. cg ἐτιμωρήσατο. οὗτος 
σηπ. y. — νοσήµατος y sluatí b. — Ἱ ἆλλ᾽ ἐν bc ἄλλοι δὲ ἐν τούτοις dgy. — 
8 διαπρέψφαν b. — 9 κορνούτων Chron. κορνώτων c κορνωτῶν bemf m. 2 »opg- 
votó» ut vid. f m. 1 κορωνάτων g. — 11 Ἰωβιανός d. — 192 ἐξετήσατο b 
ἐξητήσαντο dg. — 13 ἀδικεῖσθαι g.-— 5ug bem εὖτις f. — 14 ἀνεδείχθη g. — 
16 ζηλον πολὺν κατὰ τῶν εἰδώλων g κατὰ τῶν εἰδ. om. dy. — 16 ἀποτμηθῆ- 
ναι f, — 17 Ποροστόλῳ d «ωροστόλω bcg «ορωστόίω y. — 18 Καπετωλίνου d 
Chron. Καπετουλιανοῦ rell. — 19 καὶ τρόπους om. egm. — 31 προαγωγεύς cg 
Chron. προσαγωγεύς bdy. — 38 αὐτῷ om. b habet etiam Chron. Pasch. — 
µετενός bgy. — 34 οἳ σὺν αὐτῷ εὑρεθέντες add. ex bc om. gy. — πάντες δὲ 
of διαφέροντες αὐτῷ ἐσώθησαν, Χριστ. ὄντες d. — 20 ὡς d ἕως rell. — ἐτῶν 
ἑπτά bx τῶν ἑπτὰ χρόνων gy. — τῶν Ἰουδαίων by τὸν τῶν Ἰουδαίων cg. — 
29 τινὰ Έλληνα dem. — 80 τοῦ ἔργου. τοῦδε καὶ d τοῦ ἔργου τοῦδε' καί bg. 

4* 

cf. Chron, Pasch. 
p. 549, 12 

cf. Hier. Chron. 

80 B 
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ἔαντος, διὰ τὸν ἐκχοϊσμὺν ἄνεμος βιαιότατος ἐπιπνεύσας σὺν Λλαίλαπι 

τὴν παρεσκευασµένην ἄσβεστον ἐξηφάνιόε µοδίων μµυριάδων x 

οὖσαν" ἐπιμενόντων δὲ τῶν Ιουδαίων τῇ ἐγχειρήσει τοῦ ἔργου, πῦρ 
^! P ξελθὺν τούτους κατέφλεξεν. καὶ οὕτως ἐπαύσαντο τῆς τόλµης. &va- 

τροπὴν δὲ Ιουλιανὺς ὁ δυσσεβὴς ἔγραψε τῶν Βείων εὐαγγελίων, ἣν ὁ 5 

μέγας Κύριλλος ᾿4λεξανδρείας ἐν ἐξαιρέτω πραγματεία λαμπρῶς ἐπαν- 
Anecd. Hi, oo ἐτρέψεν. | Πορφύριος δέ, ὁ καθ ἡμῶν λυττήσας, Τύριος μὲν ἦν τῷ 

γένει, Χριστιανὺς δὲ τὺ πρὶν ὁ ἄθλιος' τυφθεὶς δὲ ὑπὺ Χριστιανῶν 
ἐν Καισαρεία τῆς Παλαιστίνης κατ ὀργὴν μετῆλθεν εἰς τὸν ἑλληνισμόν, 

καὶ τύτε γράψαι κατὰ τῆς ἀληθείας Ó κύων ἐτόλμησεν. | ἐπὶ τούτοις 10 

ΜἩ ὤφδη ὁ δεῖος σταυρὺς ἐν τῷ οὐρανῶ φωτοειδὴς κυκλούµενος ὑπὺ 

στεφάνου φωτὸς ἀπὺ τοῦ Γολγοθᾶ ἕως τοῦ ἁγίου ὄρους τῶν ἐλαιῶν, 

λαμπρότερος μᾶλλον ἢ ἐπὶ Κωνσταντίου" αὐτομάτως τε τοῖς ἁπλώ- 
µασι τῶν Βυσιαστηρίων καὶ βέβλοις καὶ ἄλλοις ἐσθήμασι τῶν ἐκκλη- 

σιῶν καὶ ἐν ἱματίοις οὐ µόνον Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ Ἰουδαίων, ἐπε- 1ὔ 
πύλαζε τὺ σημεῖον τοῦ σταυροῦ, οὐ µόνον ἐν ᾿Ἱεροσολύμοις, ἀλλὰ 

καὶ ἐν ᾽Αντιοχείᾳ καὶ ἄλλαις πόλεσιν' καὶ ὦν ἀναισχύντως ἠπίστουν 
Ιουδαῖοι καὶ Ἕλληνες, εὑρίσκοντο τὰ {μάτια αὐτῶν πεπληρωμένα σταυ- 
ρῶν: £v τισι δὲ καὶ ἐμελάνιζον. ἸΙουλιανὺς πολλοὺς ἐν διαφύροις 
τόποις ἀπέστειλεν tlg τε µαντείας καὶ χρηστήρια, ὕπως ἂν δόξῃ µετ 30 

ἐπιτροπῆς τῶν δαιμόνων ἐπὶ Πέρσας πύλεμον ἐγχειρεῖν. καὶ πολλῶν 
ἐκ διαφόρων κομισθέντων αὐτῷ χρησμῶν, ἑνὺς ἐπιμνησθήσομαι. | 

Exc. Bar. ἔχει δὲ οὕτως" νῦν πάντες ὡρμήθημεν θεοὶ νίκης τρόπαια κοµίσασθαι 

παρὰ Θηρὶ ποταμῶ. τῶν δὲ ἐγὼ ἡγεμονεύω Βοῦρος πολεμόκλονος 

"Agye. τούτοις βεβαιωθεὶς πρὺς τὸν κατὰ Περσῶν ὁπλίζεται πόλεμον 25 

πολλὰ χρήματα τοὺς Χριστιανοὺς ζημιώσας. ἐν ᾽4ντιοχεία δὲ γενόμενος 

προφάσει τῶν ὠνίων ὑβρίσθη σφοδρῶς παρὰ τῶν ᾽Αντιοχέων. ὅτε 
8? B καὶ τὺν Μισοπώγωνα λόγον ᾽άντιοχικὺν πρὺς ἄμυναν δῆθεν ἐπόνεσεν' 

Θεόδωρον δέ τινα νεανίαν προκατάρξαντα τῶν κατ αὐτοῦ ὕβρεων 

πικρῶς ἠκίσατο. πολλὰ δὲ καὶ μεγάλα κατὰ Χριστιανῶν ποιήσας καὶ 50 

πλείονα ποιεῖν μετὰ τὺν {[Περσικὺν πόλεμον ἐπαγγειλάμενος κακῶς 

2 παρασκευασµένην by. -- οὖσαν µυριάδων x d vg. κ οὐσῶν cy. — 
8 ἐγχειρίσει cg. — A κατέκαυσεν f, — b ὁ δυσσεβὴς Ἰονλιανός c. — 6 πράγματι 
λαμπρός b. — 8 τυφλωθείς f. — 0 ἆθλιος post Χριστιανῶν repetit ο. — 14 βή- 
Aot; b m. 2. corr. ex βέβλοις recte ut vid. βίλοις ἆ fifAoig bogy. — 15 µόνων cem. 
— 17 ὧν] ὃν codd. oi sive 0 sive &i coni. Classen. — 18 ἠὑρίσκοντο b. εὔὕρισκον 
gxy. — ἑαυτῶν egm. — 19 Ἰουλιανὸς δὲ πολλ. gxy. — πολλοῖς y. — tig δια- 
φόρους τόπους ο. — 30 εἰς] olg b. — μετ ἐπιτρόπων y. — 921 ἐπὶ Πέρσας] 
ἐπιπεράσας g. — 23 ὡρμήθημεν Exc. Bar. Theodoret Hist. eecl. III, 21 c sm. 
corr. ὡρμήσθημεν c m. 1 ὀρμήσθημεν m ὠρμίσθημεν g ὁρμίσθημεν rell. — 
23 ποµίσασθαι παρὰ τὸν Tíyow λέγει ποταµόν. τῶν b. — 24 ἡγεμονεύσω Exc. 
'l'heodoret, — 25 ὁπλίξεται b ὡπλίζετο cgy ὠὡπλήσατο d. — 98 ἐπόνησε g. — 
31 πλεῖον ἀπίειν b. 
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τὸν παμµίαρον αὐτοῦ βίον ἐν αὐτῷ πεπλήρωκεν" | ὑπερόριος γὰρ 
δείᾳ Ox ἀνηρέθη. τούτῳ τῷ ἔτει, βασιλεύσας ἔτη B µῆνας 9, κατὰ 
τὴν Περσικὴν Βεόκταντος γέγονε | τῇ κς΄ τοῦ Ἰαννουαρίου μηνὺς 

ἐνδικτιῶνος ἕκτης ἐτῶν ὑπάρχων λα’. | ἐγένετο δὲ σημεῖον ὄντος 
αὐτοῦ ἐν τῇ Περσίδι μηνὶ «{αισίω. ὑδρία πεπληρωμένη ὕδατος ἐν 

oixí« ἀγροικίδος τινὺς Χριστιανῆς µετεβλήθη εἰς οἶνον βράζοντα 

μοῦστον κατὰ τὴν δειλινὴν ὥραν. αὐτῇ δὲ τῇ ὥρα τὸ ἀγγεῖον πεπλη- 
ὠμένον προσήνεγκαν τῇ ἐκκλησία τοῦ χωρίου. ὁ δὲ κατὰ τὸν τόπον 15 

* ΄ 0 

πρεσβύτερος πληρώσας μικρὺν Gyytiov ἐξ αὐτοῦ ἐκόμισε τῷ ἐπισκόπω 
ἀὐγάρῳ. | ἐν Κάρραις εὑρέθη γυνὴ ἐκ τῶν τριχῶν κρεµαμένη., καὶ 
ἐν ᾽άντιοχείᾳ κρανία ἀνθρώπων πολλά, δὲ ὧν ὃ παραβάτης τὰ μαντεῖα 

τοῦ κατὰ Περσῶν πολέμου ποιούµενος σφραγίδας καὶ κλεῖθρα τοῖς 

τόποις ἐπέθηκεν. || 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

ovs. ἔτη τνς’. Ιουβιανὸς Σαβώρης 4άμασος 
τος αἲ. ἔτη o. ἔτη oy. 
a. Eg. ιβ. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας  ᾿Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Εὐδόξιος Ἱλάριος ᾿{θανάσιος εόντιος 
ἔτη κ. Erg «f. ἔτη us. ἔτη sy. 

ε. έν Àq. g. 

| Tovro τῷ ἔτει Ιουβιανὺς χιλίαρχος. ἀνὴρ πραότατος καὶ ὀρθό- 

δοξος Χριστιανός, βασιλεὺς Ρωμαίων ὑπὺ παντὺς τοῦ στρατοῦ καὶ 

τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν ὑπάτων ἀνηγορεύθη | ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ τῆς 

Περσῶν γῆς, ἐν ᾧ Ó παραβότης ἀνῃρέθη. καὶ μετὰ µίαν συμβολὴν 
πολέμου εἰρήνη ὡς ἀπὺ Θεοῦ συμφώνως ὀνεβοήθη ὑπό τε Ρωμαίων 

καὶ Περσῶν καὶ ὠρίσθη ἔτη A. | ὁ δὲ παρῃτεῖτο τὴν βασιλείαν φάσκων 
μὴ δύνασθαι αὐτὺν ἄρχειν σὄτρατοῦ ἑλληνίόαντος ἐπὶ ἸΙουλιανοῦ. 

πρὺς ὃν πάντες ὁμοφώνως ἐβόησαν Χριστιανοὶ ὑπάρχειν. Ιουβιανὺς 
πόλιν μεγάλην Νισίβιν Πέρσαις παρεχώρησε σωτήρια τοῦ περιλειφ- 

θέντος λαοῦ καὶ εἰρήνευσεν. | vóuove δὲ γενικοὺς κατέπεµφεν ὑπὲρ 

τῶν ἐκκλησιῶν εἰς πᾶσαν γῆν Ρωμαίων, τὴν ἐπὶ τοῦ µακαρίου Κων- 

2 Θείᾳ δίκῃ bd δίκῃ Θείᾳ cgy. -- ἀνηρέθη τούτῳ τῷ ἔτει bd. — καὶ 
ante µῆνας add. dgy. — 3 ἐν τῇ κε dgy ἐν del. ez bc. — Ἰανουαρίου g. 
'''Iovvíov poscit temporum ratio" Classen, Hecte, sed Ἰαννουαρίου etiam Exc. 

Bar. exhibent. — 4 vóixtióvog bc ij. rell. — δὲ τὸ σημεῖον g. — b τῇ om. ο. 
— κ εσίῳ bdy o g m. 9. — 6 ἀγροίκιδος gxy. — Ἱ δειλήν ο. — 8 προσ- 
ήνεγκεν y. — 10 Κάραις b. — ἐν K. δὲ sog. dgy δὲ del. er bc. — 11 πολλὰ 
ἀνθρώπων g. — A v. 14 usque ad p. 56, 23 uno folio interciso omnia interierunt 
in e. — 21? Ἱλαρίων g. -- 34 Ἰωβιανός d ubique. — 38 εἰρήνη γέγονε καὶ 
ὡς g. — τε add. ex bg om. dy. — 31 Ἰουβ. δὲ πόλιν g. — 32. Νισίβην bm 
Νέσιβιν g. — σωτηρία d σωτηρίαν b σρῖᾶ gy. — περιληφθέντος dem. 

Exc. Bar. 

cf. Polyd. 
p. 882, 19 

of. Polyd. 
p. 384, 2 

ef. Polyd. 
p. 384, 4 

"ARA. ue — ——ÀÁ 



cf. Polyd. 
p. 384, 14 

8A B 

cf. Philost. 
Hist. eccl. 8, 8 

cef, Leo Gramm, 

p. 96, 2 
δὲ B 

cf. Polyd. 
y. 356, 4 

A. M. 5851 
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σταντίνου τοῦ μεγάλου κατάστασιν καὶ τιμὴν τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ 

ἀποδιδούς" | τοὺς δὲ ἐν ἐξορίᾳ ἐπισκόπους ἀνεκαλέσατο καὶ τῷ [ερῷ 

᾿αδανασίῳ ἔγραψε τῆς ἁμωμήτου πίστεως ἐγγράφως σημᾶναι αὐτῷ 

ὀκρίβειαν" ὕπερ καὶ πέπραχε πάσης ὀρθοδοξίας Ἰουβιανῶ ἐπιστολὴν 
γράφας. ὕθδεν Ιουβιανὸς βεβαιότερος εἰς ὀρθοδοξίαν γενόμενος τοῖς 

δοξάζουσι τὸ ὁμοούσιον ἐδωρήσατο πολλὰ καὶ ἀτελεῖς ἐποίησεν. 

᾽κάκιος δέ, ὁ κάκιστος Καισαρείας ᾿ρειανός, συνελθὼν μεθ ἑτέρων 
ἐπισκόπων εἰς ᾽ντιόχειαν Λίβελλον ὀρθοδοξίας δῆθεν συνέταξε τὺ 

ὑμοούσιον καὶ τὴν ἐν Νικαίαᾳ σύνοδον ὑμολογῶν | φόβω τοῦ εὖσε- 

Bots βασιλέως, καὶ οὐ κατὸ Θεόν. 6 δὲ αὐτοκράτωρ Ἰουβιανὺς ἐπέβη 
τῇ ᾽Αντιοχέων μηνὶ Ὑπερβερεταίω, καὶ ἐγεννήθη παιδίον io τῆς 
πύλης τῆς πόλεως ἐπὶ τὸ λεγόμενον Τρίπυλον ἀγροίκῷ κηπωρῷ δῆλυ 

ἑπταμηναῖον ἔχον κεφαλὰς δύο διωρισµένας, ἑκάστῃ ro πλάσμα τετελειῶ- 
µένον, ὡς ἀπὺ τοῦ τραχήλου ἑκάστης κεφαλῆς κεχωρισµένης. νεκρὸν 
δὲ τοῦτο ἐτέχθη μηνὶ o, ὕ ἐστι Νοέμβριος. ἐξώρμησεν Ιουβιανὺς 

ἀπὺ τῆς ᾽Αντιοχέων ἐπὶ Κωνσταντινούπολιν καὶ ἐλθὼν ἐν ᾽άγκύρα 
τῆς Γαλατίας ὕπατος προῆλθε σὺν τῷ αὐτοῦ υἱῷ Οὐαρωνιανῷ ἐπι- 

φανέντα τὺν αὐτὸν ἐναγορεύσας ἄνευ τοῦ ἐνδῦσαι αὐτῷ πορφύραν. 
Τῷ δ᾽ αὐτῷ ἔτει βασιλεύσας μῆνας δ΄ ἡμέρας τε Ἰουβιανὺς ὁ 

χριστιανικώτατος ἐν «Παδασθάνοις, χωρίω τῆς Βιθυνίας, γενόμενος 

ἐτελεύτησεν' καὶ ἀνηγορεύδη βασιλεὺς Οὐαλεντινιανὺς 4ὔγουστος 

ἔτη τα’ ὑπὺ τοῦ στρατοπέδου || διὰ τὸ εὐδοκιμῆσαι αὐτὸν ὡς Χριστιανὸν 

ἐν τῇ ὁμολογία | καὶ εὐθέως ἐξώρμησεν ἐπὶ Κωνσταντινούπολιν καὶ 
φθάσας τὴν βασιλεύουσαν Οὐάλεντα, τὸν ἴδιον ἀδελφόν. κοινωνὺν 

τῆς αὐτοῦ βασιλείας ἀνηγόρευσεν, ἀπονείμας αὐτῷ τὰ ὀνατολικὰ µέρη. 
αὐτὺς δὲ τὰ δυτικὰ κατέσχεν. 

Κόσμου Της Δείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 

ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
εωνζ’. ἔτη ot. Οὐαλεντινιανὸὺς  «Σαβώρης 4άμασος 

ἔτη τα’. Ew ο. 7 Erg xq. 
α.. &y. iy. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας  ᾿άντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος 
Εὐδόξιος Ἱλάριος ᾿Αθανάσιος Πεόντιος 
Erg cr. ἔτη Bo c ἔτη us. ἔτη η’. 
e. uc. λ8’. . 

11 ὑπερβερετέω (-αιτέῳ d) bdg ὑπερβερέτῳ y. — 19 κηπουρῷ dy. — 
15 ἐπταμηναῖον b ἑπταμηνιαῖον dgy. — 15 ὃς ἐστι g. — ἐξώρμ. δὲ Tovf. dgy. 
-- 19 ἑαυτοῦ dgy. — Οὐαρωνιανῷ b Philostorg. Οὐρωνιανῷ g Αρωνιανῷ dy. 
— ἐπιφανέστατον Philost. — 19 καὶ ἡμέρας gy. — ὁ χφιστ.-- χωρίω om. y. — 
920 αδαστάνοις» cum Philostorg. Socr. Soz. Theodoret. Μπ]. Chron. Pasch. — 
91 o 4ὔγουστος dy. — 23 ἐπὶ τὴν Κωνστ, f. — 505 ἔτη uw y. — 91^ y y. — 
34* Ἱλαρίων g. 
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Tovro τῷ ἔτει Οὐαλεντινιανὺς ὁ 4ὔγουστος Γρατιανὸν τὸν 

ἑαυτοῦ υἱὸν 4ὔγουστον ἀνηγόρευσεν, κοινωνὸν τῆς βασιλείας ὁμοῦ 

καὶ ὕπατον, | προαναγορεύσας καὶ Οὐάλεντα τὸν ἀδελφὺν βασιλέα, 

ὧρ προλέλεκται, διάπυρον ᾿άρειανὺν ὑπάρχοντα καὶ ὑπὸ Εὐδοξίου 
βαπτισθέντα. οἳ δὲ ὀρθόδοξοι προσῆλθον Οὐαλεντινιανῷ δὲ Ὑπατίου, 
ἐπισκόπου Ηρακλείας, δεόµενοι ἐπιτραπῆναι συνελθεῖν ἐπὶ διορθώσει 
τοῦ ὁμοουσίου δόγματος. πρὺς οὓς Οὐαλεντινιανὺς ἀπεκρίνατο. "Zuol 
μετὸ Λλαοῦ τεταγμένῳω περὶ τοιούτων πολυπραγμονεῖν οὐ θέµις. ὡς 

οὖν δοκεῖ ὑμῖν τοῖς {ερεῦσι διαγίνεσθε.’ τότε συνελθόντες εἰς 4άμψα- 

xor καὶ δύο µῆνας ἐκεῖ διατρίψαντες τελευταῖον ἠκύρωσαν τὰ ὑπὸ 
Εὐδοξίου καὶ κακίου ἐν Κωνσταντινουπόλει πραχθέντα, κρατεῖν 

δὲ τὴν ἐν Σελευκείᾳ πίστιν. Οὐάλης δὲ ὁ δυσσεβὴς τὰ ἐν {αμϕάώκῳ 

πραχθέντα ἀνέτρεψε καὶ τοὺς συνελθόντας ἐκεῖ ἐπισκόπους ἐξορίᾳ 

παρέπεμφεν. | Εὐδοξίῳ δὲ τῷ ὁμόφρονι τὰς ἐκκλησίας παρέδωκε 

Κωνσταντινουπόλεως": καὶ of ὀρθόδοξοι οὔτε ποιμένα οὔτε ἐκκλησίαν 
εἶχον. | 

BS δὲ δι. Ανα η: 

| Toro τῷ ἔτει 4ιβέριος, ἐπίσκοπος Ρώμης, καὶ ᾿4θανάσιος 
᾽αλεξανδρείως καὶ Μελέτιος ᾽άντιοχείας καὶ ó Σαμοσότων Εὐσέβιος 
ἀνακληθέντες ἐκ τῆς ἐξορίας ὑπὺ Ιουβιανοῦ ἐν τῷ 0990 Aóyo διέπρε- 

zov καὶ ὁ Ἱεροσολύμων Κύριλλος καὶ ἕτεροι ἐπίσκοποι τῆς ὀρθοδοξίας 
πρόµαχοι. ᾿Αρειανῶν δὲ προΐστατο ἐν ᾽λεξανδρείᾳ 4ούκιος καὶ ἐν 
᾽ντιοχείαᾳ Εὐζώῖος, ΠΙαυλῖνος δὲ τοῦ ἑνὺς µέρους τῶν ὀρθοδόξων 

εἰς δύο διηρηµένων, καὶ τοῦ ἄλλου Μελέτιος. | 
“Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος Κύριλλος ἔτη λε’. 
᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος Εὐδόξιος ἔτη B. 

y. b. iu. ή. α. μα. c. 

| Τούτῳ τῷ ἔτει Προκόπιος &vrijoev ἐν Κωνσταντινουπόλει μηνὶ 

Σεπτεμβρίω, καὶ ἐξελθδὼν ἐπὶ Νακόλειαν καὶ πλείστῳ στρατῷ φραξά- 
µενος φύβον ἐποίησε τῷ Οὐάλεντι' καὶ τὺν κατὸ τῶν ἐκκλησιῶν 
πόλεμον ἀνῆκε πρὸς βραχύ, ἕως Προκόπιον προέδωκαν o( ἴδιοι στρατη- 

yol ᾽γέλων καὶ Γομάρις. 6v τινα Προκόπιον εἰς δύο δένδρα ἐγγίζοντα 

πρὺς ἄλληλα ἐξαρτήσας τῶν σκελῶν ἀφεθῆναι κλιθέντα ἐκέλευσεν, ἅ 

τινα βιαίως ὀρθωθέντα διέσπασαν τὸν τύραννον. τοὺς δὲ προδεδωκότας 
αὐτὸν στρατηγοὺς ᾽4γέλωνα καὶ Γομάριν πρισθῆναι ἐκέλευσεν, ὃ καὶ 

8 προαγορεύσας dy. — 5 προήλθον y. — Ὑπατιανοῦ Bozom. Polyd. — 
9 διαγένεσθαι by. — 12 Σελευκίᾳ bxy. — 15 καὶ of] of δέ g. — 18 4αβέριος b. 
— 19 Μελιτιανός b. -— «δαμµωσάτων dg Σαμοσατῶν f Σαμωσατῶν em. — 
22 Αρειανῶν -- 4ούκιος om. em. — 22 προίσταντο df, — 29 Νακόλιαν bem 
Νακολίαν f Νακώλειαν dg. — 31 ἔδωκαν f παρέδωκαν d. — 382 Ayflov og 
Αγελὼν b Αγγέλων f ἄγγελων m. — Γοµάρις Ὁ Γύόμµαρις f. Γώμαρις em. Γό- 
βαρις ut vid. g item v. 35. — 33 ἀφαιρεθῆναι κλιθῆναι (x159. f) y. — 35 Αγέ- 
Ίωνα g Ayslova b γελλωνᾶ e ᾽Αγέλλωνα m ᾽Αγγέλωνα f. 

ef. Polyd. 
p. 388, 18 

86 B 

A. M. 5858 

cf, Polyd, 
p. 388, 12 
“τρ 

A. M, 5855 

cf. Polyd. 
p. 390, 10 

87 B 
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πεπόνθασιν οἳ τάλανες ἀναξίω εὐνοήσαντες. τότε καὶ Χαλκηδόνος 

vs i τὰ τείχη καθεῖλε pófo Προκοπίου. | ἀνελὼν δὲ τὸν Προκόπιον κατὰ 
τῆς ὀληθείας πάλιν κεκίνηται. τότε καὶ Ελεύσιον τὸν Kotíxov ἠνάγ- 
καζεν ὑὁμολογῆσαι τὸ ἑτερούσιον. οὗτος δὲ ὁ ᾿Ελεύσιος ἐλθὼν ἐν 
Κυζίκω καὶ ἐξαγγείλας τὴν ἑαυτοῦ παρανοµίαν ἀνάξιόν τε τοῦ ἵερα- 5 

τεύειν εἰπὼν ἑαυτὸν ἕτερον προβληθῆναι ἐπίσκοπον τῇ Κυξζύῳ 

προέτρεψεν. τοῦτο μαθὼν ὁ Εὐδόξιος Ó κακόφρων Εὐνόμιον ἀντ᾽ 

αὐτοῦ κατέστησε τῆς Κυζίκου ἐπίσκοπον. || 

Τῷ ὃ αὐτῷ χρόνῳ διῆγεν Οὐάλης ὁ βασιλεὺς ἐν Μαρκιανουπόλει 
τῆς Μυσίας. σεισμὺς δὲ μέγας γέγονε καθ᾽ ὅλης τῆς γῆς ἐν τῇ η’ 10 

cf. Hier. Chron. (ψδικτιῶνι ἐν νυκτί, ὡς καὶ ἐν ᾽άλεξανδρείαᾳ πλοῖα προσωρµισµένα 
τῷ αἰγιαλῷ ἐπαρθῆναι εἰς ὕψος καὶ ὑπερβῆναι τὰς ὑψηλὰς οἰκοδομὼὰς 
καὶ τὰ τείχη καὶ μετατεθῆναι ἔνδον εἰς τὰς αὐλὰς καὶ τὰ δώµατα 

τὰ πλοῖα' ὑπαναχωρησάσης δὲ τῆς θαλάσσης, ἔμειναν ἐπὶ ξηρᾶς. 
οἱ δὲ λαο) ἐκ τῆς πόλεως φυγύντες διὰ τὸν σεισµόν, θεωρήσαντες 15 
τὰ πλοῖα ἐπὶ τῆς ξηρᾶς εἰς ἁρπαγὴν τῶν ἐν τοῖς πλοίοις φορτίων 

8* B ἐπῆλθον' καὶ ἐπιστρέψαν τὸ ὕδωρ πάντας ἐκάλυψεν. ἄλλους δὲ 

ναυτικοὺς διηγήσασθαι, ὡς κατ ἐκείνην τὴν ὥραν ἐν µέσω τοῦ δρία 
πλέοντες καταληφθῆναι, ἐξαίφνης δὲ ἐν τῷ πελάγει εἰς v0 ἔδαφος 

καθίσαι τὸ mÀolov' καὶ μετὰ βραχὺ πάλιν ἐπανελθεῖν τὸ ὕδωρ, καὶ 20 
45 P οὕτω πλεῦσαι. 

Φ. Ed. ww. 9. B. µβ. B. 

A. M, 5860 | Tosro τῷ ἔτει Οὐαλεντινιανὸς ó μέγας ζώσης τῆς αὐτοῦ γαμετῆς 

E 594. 20 Σευήρας, τῆς μητρὺς Γρατιανοῦ, ἔγημε παρανόμως ἸΙουστῖναν διὰ 

κάλλος μαρτυρηθεῖσαν ὑπὺ Σευήρας, ἐξ ἧς ἔσχε τέκνα Οὐαλεντινιανὸν 25 

νέον Λλεγόµενον, ὃν ὁ στρατὺς μετὰ Φάνατον τοῦ πατρὺς βασιλέα 

ἀνηγόρευσεν. καὶ δυγατέρας τρεῖς. Ιοὔῦσταν. Γρᾶταν, Γάλλαν, ἣν καὶ ἔγη- 
μεν ó µέγας Θεοδόσιος κατὼ δεύτερον γάµον. ἐξ ἧς ἐτέχθη αὐτῷ ἡ HAa- 

xi ᾽αρκάδιος γὰρ καὶ Ὀνώριος ἐκ Πλακίλλης ἦσαν Θεοδοσίῳ τῆς 
πρώτης γαμετῆς. ἔγραφε δὲ καὶ vóuov παράνοµον τῷ. θέλοντι δύο 30 
γυναῖκας ἔχειν κατ αὐτὺν μὴ κωλύεσθαι. Οὐάλης δὲ ὁ δυσσεβὴς 

1 τάλαινες g. — ἀναξίω b ἀναξίως gy. — Καλχηδόνος gy. — 3 ἠνάγκα- 
fev b ἠνάγκασεν dgy. — 4 ἑτεροούσιον f. — οὕτως b. — 7 προέτρεφεν b προέ- 
τρεπεν dgy. — 0 ante Evà. add. ex b om. dgy. — $8 ἔστησε f. — 10 u£yag γέγονε b 

γέγονε μέγας dgy. -- Π scr. e comi. &' bgy δεκάτῃ d. — 11 ἰνδικτιώνι d ο 
rell. — πφοσορµισµένα bdegm προσορμισάµενα f. -- 12 οἰκοδομάς — αὐλάς 
om, f. — 13 τὰ ante δώμ. om. b. — δόµατα dgy. — 14 ἔμεινεν ef. — 15 φεύγοντες f. 
— 18 ἐξηγήσασθαι g. — τοῦ Αδρία πελάγους mA. g. — 19 πλέοντας b. — 20 ἐπελθεἰν 
b. — 23 γαμετῆς] γυναικός x. — 3934 Σευήρας b Pol. Socr. H. E. IV, 31 
Σευήρης gxy. — Ἰουστίναν fg. — 25 Σευήρας Pol. Σευήρης beg Σευήρου dy. 
— 9" ἀνηγόρευσαν cm. — Ἰούσταν df. — Γρώταν by acc, om. c. — Γάλαν b. 
— 928 Πλακίδα b. — 929 γάρ bc Pol δὲ defg..om. m. — Ὠνόριος c. — Πλα- 
κίλης b Πλακίδης c. — 30 γυναικός c. — 31 κατὰ ταὐτόν cg. 
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δύο θυγατέρας ἔσχεν, ᾿4ναστασίαν καὶ Καρῶσσαν, ὧν καὶ ἐπ᾽ ὀνόμασι 
δύο Λοετρὰ ἔκτισε καὶ τὸν ἀγωγόν, τὸν µέχρι νῦν Οὐαλεντινιακὺν 
λεγόμενον. | τινὲς δέ φασιν, ὅτι «4{ομνίκα, ἡ γυνὴ Οὐάλεντος, ἔπεισεν Exc. Bar. 

αὐτὸν ἀρειανίζειν οὕτω σφοδρῶς. ἄλλοι δὲ ἱστοροῦσιν, ὅτι μετὰ τὸ 
βασιλεῦσαι βαπτισθεὶς ὑπὸ Εὐδοξίου ὕρκω διεβεβαιώσατο αὐτὸν ἐν 99 5 

αὐτῷ τῷ βαπτίσµατι τὰ ᾿4ρείου φρονεῖν καὶ μὴ δέχεσθαι τὸ ὁμοού- 
σιον, | καὶ οὕτως οἳ ἀμφότεροι µυρίους διωγμοὺς κατὸ τῶν ὀρθο- y $e 6. 
δόξων ἐκίνησαν οἱ ἀνόσιοι. πέµπουσι δὲ καὶ πρὺς 4ιβέριον τὸν 
Ρώμης Εὐστάθδιον τὺν ᾽άρμένιον καὶ Σιλβανὺν τὸν Ταρσοῦ καὶ 
Θεύφιλον Κασταβάλων ὑπισχνούμενοι δύ αὐτῶν δέχεσθαι τὸ ὁμοού- 
σιον. οὗτοι 4ιβερίῳ ἔγγραφον ὑπὲρ τοῦ ὁμοουσίου Λίβελλον ἐπ- 
έδωκαν ὁμολογήσαντες πᾶσαν αἴρεσιν ἀποστρέφεσθαι ἐναντιουμένην 
τῇ ἐν Νικαία συνόδῳ' οὓς καὶ ἀποδεξάμενος 4ιβέριος ἐκοινώνησε 

γράψας τοῖς τῆς ἀνατολῆς, μαρτυρῶν αὐτοῖς ὀρθδοδοξίαν. | ἐν Μαρ- 

χιανουπόλει δὲ Οὐάλης στρατεύων κατὰ Γότθων παρεχείµαζεν ἐκεῖ. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης Α. M. 5961 
Frq σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εωξα”. ἔτη τξα’. Οὐαλεντινιανὺς  «Σαβώρης 4άµασος 
ἔτη τα. ἔτη ο. ἔτη xq. 

y/. &. st. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Εὐδόξιος Κύριλλος ᾿θανάσιος ᾽Ανιανὺς 
ἔτη «d. ἔτη λε. ἔτη µς’. ἔτη 9. 

6. y- uy. «. 
| " : , ; , f. Polyd. 

| Toro τῷ ἔτει σύνοδος ἐν Τυάνοις γέγονεν, ἐν fj εὑρέθησαν y. soe, 17 

Εὐσέβιος ὁ Καισαρείας Καππαδοκίας καὶ Γρηγόριος ὁ Ναξιανζοῦ, 6 * 
πατὴρ τοῦ Θεολόγου καὶ ó Μελιτηνῆς Ὀτρήϊος καὶ ἕτεροι, of τινες 
τοῖς 4ιβερίου γράµµασιν ἀγαλλιασάμενοι πᾶσι τοῖς ὀρθοδόξοις ἐπι- 
σκόποις ἐσήμαναν παραγενέσόθαι εἰς Ταρσὺν ἐπὶ βεβαιώσει τῆς ὀρθῆς 
πίστεως" ὕπερ ἀκούσας Οὐάλης ἐκώλυσε γενέσθαι. Εὐδόξιος δὲ πάλιν 90 Ἡ 

Οὐάλεντα παρεσκεύασε κελεῦσαι τοῖς κατὰ τόπον ἄρχουσιν ἐξορισθῆναι 
πάντας τοὺς ὑπὸ Κωνσταντίου ἐξορισθέντας ἐπισκόπους καὶ ὑπὸ Ίου- 

1 Καρώσσαν c Κάρωσσαν dgy ᾿Ῥῶσσαν b Καρῶσαν Pol. Sozom. H. Eccl. 
VI, 10. — 2 1oerod b Λουτρά gxy. — Οὐαλενεινιανικόν g. — 8 καλούμενο» c. 
— Zopvixa ce douviwxx bf. — 5 αὐτῷ b. — αὐτὸν ἑαυτῷ τὸ βάπτισμα g. — 1 of 
om. c. — 10 Κασταβάλων] καταβαλών b. — 11 ἔγραφον EY. — καὶ ὑπέρ g. 
— 12 ὁμολογοῦντες eg. — 16 παρεχείµασεν f. — 185 4ιβέριος ο. — 19 ἔτη 
κζ΄ gy. — 35" ἄνανος b. — 36 ἐν τοῖς Τυάνοις g. — 21 καὶ om. f. — Ναζια- 
fov b Νανζιαζοῦ em Νανζιανζοῦ d. — 38 τοῦ Θεολόγου Γρηγορίου (Γρηγό- 
ριος d) gxyA Γρηγορίου om. b Polyd. — ΠΜελιτίνης b ΛΜελιτινῆς rell. — 
Ὀτρήϊος f ὁ Τριήος b ὁ Τρίηνος d Trienus ΔΑ. — 31 Οὐάλης] ὁ βασιλεύς c. 
— 83 roig κατὰ ---πάντας Om. em. — 33 ἐπισκόπους — ἀνακληθέντας add. ex b 
Polyd. (cf. Soz. VI, 12) om. rell. , 



cf. Polyd, 
p. 392, 4 

Exc. Bar. 

Exe. Bar. 

A. M. ^862 

50 P 
Exc. Bar. 

A. M. 5863 

92 B 
Exc. Bar. 
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λιανοῦ καὶ Ιουβιανοῦ ἀνακληθέντας. róre 4θανάσιος ἑκουσίως ἐξῆλθεν 

᾽λεξανδρείας, μὴ συγχωροῦντος τοῦ δήμου τῷ ἄρχοντι ἐκβαλεῖν 

αὐτόν, ὃς καὶ πολὺν χρόνον ἐκρύπτετο ἐν πατρώω µνήματι’ ὕστερον 

δὲ Οὐάλης φόβῳ στάσεως τῶν ᾽Αλεξανδρέων ἔγραψεν ἐπανελθεῖν 
τὸν ᾽4θανάσιον. | τῆς δὲ κοινωνίας Εὐδοξίου ἀπέσχισεν Εὐνόμιος 
διὰ TO μὴ κοινωνεῖν Εὐδόξιον ᾿άετίω. τῷ διδασκάλω Εὐνομίου. εἰ 

γὰρ καὶ ἀμφύτεροι ὁμόφρονες ἦσαν, ἀλλὰ διὰ τὸ παρὸ πάντων 

µισεῖσθαι ᾿έτιον Εὐδόξιος ἀπεστρέφετο αὐτόν. μὴ αἰσχυνόμενος 

προδήλως τοῖς οἰκείοις δόγµασιν ὡς ἀσεβέσιν ἀποστρέφεσθαι. Εὐνό- 

µιος γὰρ ὑπογραφεὺς γέγονε τοῦ ἀθέου ᾿4ετίου σοφιστικοὺς λόγους 

µαθών., ἐξ ὧν δῆθεν ἐκόμπαζεν. τῶν Δείων γραφῶν ἀμύητος ὢν 

πάντη, ὡς δηλοῦσι μάλιστα οἱ ἑπτὰ αὐτοῦ τόμοι. | οἱ δὲ Κυζικηνοὶ 

ἐδίωξαν Εὐνόμιον ὡς αἰρετικὺν καὶ βλάσφημον. οὗτος δὲ ἐλθδὼν 
ἡνώθη Εὐδοξίω. δεινῶς δὲ ἦν βλάσφημος τολμῶν λέγειν, ὅτι ὁ δεὺς 

περὶ τῆς ἠἰδίας οὐσίας οὐδὲν οἷδε πλέον ἡμῶν. ἑλληνικοῦ δὲ διωγμοῦ 

πλείονα συνέβη τοῖς ὀρθοδόξοις ἐπὶ Οὐάλεντος καὶ Εὐδοξίου τῶν 

ἀσεβῶν. | 
| Toro δὲ τῷ χρόνω Εὐδοξίου τελευτήόαντος «Πημόφιλον 

᾿Αρειανοὶ προεβάλοντο ἐπίσκοπον. οὗ δὲ ὀρθόδοξοι Εὐάγριόν τινα, 
ὃν ἐχειροτόνησεν Εὐστάθιος ὁ {ερὸὺς ᾽Αντιοχείας λαθραίως διάγων 

ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐπανελθὼν ἐκ τῆς ἐξορίας ἐπὶ Ἰουβιανοῦ" 

μὴ εὑὗρὼν δὲ αὐτὺν ζῶντα ἐν τῇ πόλει ἐκρύπτετο. τὴν δὲ Εὐαγρίου 

χειροτονίαν ἀκούσας Οὐάλης ἐν Μαρκιανουπόλει διάγων Εὐστάδιον 

μὲν τὸν ἱερὸν εἰς Βιζύην ἐξώρισεν, Εὐάγριον δὲ τῆς πόλεως ἐκβαλὼν 
«4{ημοφίλω τὰς ἐκκλησίας παρέδωκε τῷ ᾿4ρειανῶ. | 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος 4ημόφιλος ἔτη d 
S. Dy. wm. α. ὅ. μδ. 

| Tovro rà ἔτει Οὐάλεντι τῷ δυσσεβεῖ soubico ἀπέστειλαν 
of ὀρθόδοξοι ἐν Νικομηδείᾳ ἐλθόντι ἄνδρας {ερατικοὺς π᾿ πέµψαντες, 

ὧν προηγοῦντο Θεόδωρος καὶ Οὐρβανὺς καὶ Μενέδηµος. οὓς πάντας 

σὺν τῷ πλοίῳ ὑφαφθῆναι ὁ Οὐάλης ἐκέλευσεν' καὶ πάντες σὺν τῇ 
vut κατεφλέχθησαν, μέχρι «ἀακιδίζων τοῦ πλοίου διαρκέσαντος. | 

εωξγ. τξγ. C. E9. . B. εἕ. a. y. 
|| Tovro τῷ ἔτει Οὐάλης ὁ μιαρὺς τοῖς Ἕλλησιν ἄδειαν δέδωκε 

1 καὶ Ἰουβιανοῦ om. Pol. Soz. cf. p. 54, 2, — 9 τῷ ἄρχοντι om. g. — 
3 µνήµατι b Pol. Soz. uvnusío rell. — 6 Εὐδόξιον] Eódokíov b. — 9 ἀποστρέφεσθαι 
e praeced. ἀπεστρέφετο matum esse vid. fort. ἀντικείσθαι) — 12 Κυζικινοί bxy. — 
14 δεινῶς (m Exc. δεινός rell. — 15 οἶδε om. y. — 16 τοῖς ὀρθοδόξοις om. x. 
— 19 προεβάλλοντο gm. — 31 Teofiavoo d οὐβιανοῦ g. — 34 Βυζύην bdem 
Βυζίην f Κύζικον cg. — 38 ἀνεστείλαντο b. — 29 x'] πέντε f. — 30 Οὐρβανὸς 
codd. Polyd. p. 400 Socr. H. E. IV, 16 Οὐρβασὸς Exc. Bar. Soz. H. E. VI, 14. 
— ΛΙέδημος d. — 31 ó om. cgy. — 32 ακιδίζων b Exc. Bar. Zexítev cg 
ὠακίζου d «ακίζοντος y. — 84 δέδωκε bd Exc. ἔδωκε cgy. 
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θυσίας καὶ πανηγύρεις ἐπιτελεῖν' ὡσαύτως δὲ καὶ Ἰουδαίους ἔθαλπε 

καὶ ἐτίμά, µόνους τοὺς ὀρθοδόξους καὶ τῆς ἀποστολικῆς ἐκκλησίας 

δεινῶς διώκων. | 

δν νο νι ONE COE C 

| Tovro τῷ ἔτει Οὐάλης ἐν ᾽Αντιοχεία τῆς Συρίας ἐλθὼν πάν- 
δεινα τοῖς ὀρθοδόξοις ἐνεδείξατο πολλοὺς ὀνελὼν µαχαίρᾳ καὶ ἄλλους 

ἀποπνίξας εἰς τὺν παραρρέοντα Ὀρέντην ποταµόν. ὡσαύτως δὲ καὶ 

τὴν Ἔδεσαν καταλαβὼν χείρονα ἔπραξε κελεύσας Μοδέστῳ τῷ ἐπάρχῳ 
ro πλῆθος τῶν ὀρθοδόξων συλλαβεῖν εἰς τὺν ναὺν τοῦ ἁγίου Θωμᾶ 

συνερχόµενον καὶ φονεῦσαι. τὺ δὲ κατὸ τὴν γυναῖκα συμβάν, τὴν 
ἔλκουσαν τὺ τέκνον σπουδῇ ἐπὶ τὸν θάνατον. τόν τε Οὐάλεντα ἤσχυνε 

καὶ vov ἔπαρχον κατέπληξε καὶ τὸ ἄγος ἐκώλυσεν, θεοῦ δηλονύτι 

τοῦτο οἰκονομήσαντος. Εὐσέβιον δὲ τὸν Σαμοσάτων ἐξώρισεν εἰς 

τὴν Θράκην. ὅτε καὶ πλέον ἐθαυμόσθη ὁ ἅγιος ἑκουσίως τῆς πόλεως 

ἐξελθὼν καὶ ἀκολουθήσας τοῖς ἐλαύνουσιν, μὴ συγχωροῦντος τοῦ 

λαοῦ: ἀντ αὐτοῦ δὲ of ᾿ἀρειανοὶ Εὐνόμιόν τινα, ᾿Αρειανὺν διάπυρον, 
προεβάλοντο, ᾧ οὐδεὶς τῶν Σαμοδατέων ἐκοινώνησεν. τούτου Aovo- 
µένου καὶ τὸν λαὺν συλλούσασθαι προτρεποµένου, εἰ μὴ to ὕδωρ 
τῆς ἐμβατῆς, ἐν ᾗ εἰσῆλθεν Εὐνόμιος, ἐκένωσαν καὶ ἄλλου ἐπλήρωσαν, 

οὐκ ἠνείχοντο λούσασθαι, μεμιάνθαι Λέγοντες ὑπὺ Εὐνομίου τὸ 

πρότερον. ὕπερ μαθὼν ἔφυγε τῆς πύλεως ἀσπόνδως μισούμενος. 

τούτου δὲ ὑποχωρήσαντος, 4ούκιόν τινα προφανῆ λύκον ᾿άρειανοὶ 
προεβάλοντο. | ὁμοίως καὶ ἐν Καππαδοκία τὰς ἐκκλησίας ᾿4ρειανοῖς 

παραδοῦναι ἐσπούδαξε τῆς ἐναντιώσεως δραξάµενος, ᾗς ἔσχε παρὰ 

τοῦ μεγάλου Βασιλείου, πρεσβυτέρου τότε τῆς ἐκκλησίας Καισαρείας 

ὑπάρχοντος καὶ Εὐσέβιον τὸν ἐπίσκοπον διεγείροντος εἰς ζῆλον ὀρθο- 

δοξίας, μὴ ὑπείκειν τῇ δυσσεβείαᾳα Οὐάλεντος. 

Περσῶν βασιλεὺς ᾽άρταξὴρ ἔτη 9. 
᾽Αλεξανδρείαως ἐπίσκοπος Πέτρος Frog «. 
᾽Αντιοχείας ἐπίόκοπος λα πάλιν Μελέτιος ἔτη κε. 

9. α. κα. ἅ. [. α. qw. 

Τούτῳ rà ἔτει Οὐάλεντος ἐν ᾽άντιοχεία διάγοντος εὑρέθησάν 

τινες ἐπιβουλὴν κατ αὐτοῦ μελετῶντες, καὶ ὀνῃρέθησαν στῖφος ἀσεβῶν᾽ 

l δὲ om. cg. — 1 Ἰουδαίους — 1 ὡσαύτως δὲ καὶ om. dy. — ἔθαλπε καὶ 
bA Exc. om. etiam cg. — 2 μόνους δὲ τοὺς ὀρθοδόξους καὶ τὰ τῆς ἀποστολικῆς 
ἐκκλ. ἦν δεινῶς διώκων cg ut in textu bA. — 5 εἰσεθών g. — 1 Ὀρύντην ᾳ 
om. vulg. — 8 Ἔδεσσαν y. — Moóíoro dgm. — ὑπάρχῳ c. — 12 ἔπαρχον b 
ὕπαρχον gxy. — δῆλον (om. οτι) y. — 13 Σαμοσατῶν d Xeuocdrov rell. — 
14 ὅτι b. — ἐθαυμαστώθη dg. — 15 μὴ συγχ. δὲ τοῦ 1. y. — 17 Σαμοσατέων c 
Σαμωσατέων rell. — 19 ἐμβάτης f sine acc. ο. — ἐκαίνωσαν df. — ἄλλους b. 
— 93 Αρειανοῖς om. g. — 925 τῆς μεγάλης ἐκκλησίας vulg. — 29 ἔτος α΄] ἔτη 
s' codd. cf. dissert, de codd. Theophamis. — 80 Αντιοχείας ἐπίσκοπος om. y. — 
λα om. cgy. — ἔτη νε gy. — v. 31 om. y. — 383 τινες om. b. 

A. M. 5864 

Exc. Bar. 

A. M. 5865 

P 
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. dr διὰ γὰρ μαντειῶν καὶ 9υσιῶν τὴν συσκευὴν κατειργάζοντο. | τοῦ δὲ 

πολυάθλου καὶ πολλὰ καμύντος ᾽4θανασίου µεταστάντος πρὺς κύριον, 

ἐπισκοπήσαντος ἔτη us , ἐν διωγμοῖς δὲ καὶ τοῖς ὑπὲρ εὐσεβείας 
οἱ Ἡ κινδύνοις τὰ μ΄, Πέτρος τὴν ἐπισκοπὴν διεδέξατο, ὃν oí ᾿άρειανοὶ 

διά τινος Μάγνου, τῶν βασιλικῶν Θησαυρῶν ταµία, ἀπήλασαν' 5 

4ούκιον δὲ ἀντεκατέστησαν. τότε πολλοὶ τῶν ὀρθοδόξων ἀνδρῶν 
καὶ γυναικῶν παρθένων ἀθέως ἠκίσθησαν, πολλοὶ δὲ καὶ ἐν βασάνοις 

ἐτελειώθησαν. ὁ δὲ Πέτρος φυγὰς εἰς ᾿Ρώμην ὤχετο πρὺς «{άμασον 
Exc. Bar. ὡς ὁμόδοξον" | ὅτε καὶ τὰ γενόµενα ἐν ᾽λεξανδρείᾳ δὲ ἐπιστολῆς 

ἔγραψε φρικώδη ὑπὸ ᾽άρειανῶν. | 10 
cf. Hier, Chron. Tà Ó' αὐτῷ ἔτει καὶ Βασίλειος [0] τῆς Καισαρέων ἐπισκόπησεν, 

Εὐσεβίου εὐσεβῶς κοιµηθέντος. 

A. M. 5666 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ρώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εωξς’. Ern cis". Οὐαλεντινιανὺς — "Aorabijo 4άμασος — 15 
ἔτη τα’. ἔτη 4. ἔτη xq. 

Ü. α΄. xp. 
Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας . 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
4ημόφιλος Κύριλλος ούκιος Μελέτιος 20 
ἔτη ig. ἔτη λε’. Erg s. ἔτη κε’. 

à. η. «. β. 

Exo. Bar. | Tovro τῷ ἔτει ᾽άμβρόσιος μετὰ Αὐξέντιον τῆς ἐκκλησίας 

Μεδιολάνων ἡγήσατο οὕτως" τοῦ δήµου στασιάζοντος περὶ προβο- 
λῆς ἐπισκόπου, ᾽4μβρόσιος ἡγεμὼν τῆς χώρας τελῶν ἐπέμφθη ὑπὸ ?5 
Οὐαλεντινιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐκεῖσε διάγοντος κωλῦσαι τὴν στάσιν, 

ἀβάπτιστος μὲν ἔτι ὤν, πάνυ δὲ τοῦ δικαίου φροντίζων καὶ τοὺς 
µείζονας ἄρχοντας γενναίως διελέγχων ἀδικοῦντας. ὁ οὖν δῆμος 
παυσάµενος τῆς ἔριδος, ὑμοφώνως τὸν ᾽4μβρόσιον ἐπίσκοπον ἐψη- 
φίσαντο”. ὕπερ ἀκούσας Οὐαλεντινιανὺς ἐκέλευσε µυηθδέντα χειρο- 30 
τονηθῆναι τὸν ᾽4μβρόσιον ἐπίσκοπον. εὐχαριστῶν ἐπ᾽ ὕψεσι πάντων 

ϱ6 B τῷ 9εῷ καὶ λέγων' "χάρις σοι, δέσποτα παντοκράτορ, σῶτερ ἡμέ- 

52 P régt, ὅτι ψυχὰς ἐνεχείρισας τῶδε τῷ ἀνδρὶ σωμάτων ἄρχοντι παρ 
Exc. Bar. ἐμοῦ γενοµένῳ., καὶ τὰς ἐμὰς ψήφους δικαίας ἀπέφηνας. | {ούκιος 

δὲ ἐν ᾽αλεξανδρείᾳ πολλὰ κακὰ σὺν τοῖς ᾿Αρειανοῖς διεπράξατο. 35 

ᾠδὰς γὰρ δαιμόνων εἰς τὴν Θεωνᾶ ἐκκλησίαν ᾖδον καὶ ὀρχηστὸς 

1 Φυσιῶν καὶ μαντειῶν ο. — Db ταµία f sed ία im lit. τὰ µία ο ταμεῖα 
gm τὰ μεῖα e ταμιεῖα b, — 7 πολλοί--ἐτελειώθησαν om. g. — 10 ἔγραφεν b 
Exc. ἔγραφαν cgy. — 11 ὁ codd. sed delendum videtur. --- ἐπίσκοπος bf 
ἐπεσκόπησεν x ἐπισκόπησεν ἐκκλησίας g. — 19 ἐκοιμήθη b. — 165' εωξζ ct 
153 τξζ y. — 20? Πούκιος] Πέτρος codd. -- 20* ὁ [ερομάρτυς Μελέτιος g. — 
21* ἔτη τε’ cg. — 35 μετὰ Αὐξεντίου ο. — 29 ὁμοφρόνως g. — 32 παντοκρά- 
τωρ bdy. — 34 ἀποφήνας g. — 36 δαιμόνων b Exc. δαιµονίων gxy. 



5 

10 

30 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 61 

εἰσῆγον. τῶν παρθένων τε τὰς ἐσθῆτας ἀποσκεπάζξοντες. σὺν θυμῶ 
ῥινοκτυποῦντες γυμνὰς διὰ τῆς πόλεως περιῆγον, ἀσελγῶς αὐταῖς 

χρώμενοι" τὰς δὲ καὶ ἀνεῖλον μηδὲ πρὺς ταφὴν δόντες τοῖς γονεῦσι 
τὰ σώματα αὐτῶν λίαν ὀδυρομένοις. εἰς δὲ τὺ θυσιαστήριον ἔνδον 

µειράκιον ἀσελγὲς αἰσχρουργῆσαι ἀνήγαγον. | τῆς δὲ δύσεως πάσης P419, 12 
τριάδα ὁμοούσιον πρεσβευούσης, | ᾖτήσαντο Οὐαλεντινιανὺν καὶ t T 
ἐποίησαν σύνοδον ἐν τῷ Ἰλλυρικῷ καὶ τὴν ἐν Νικαία πίστιν ἐκύ- 
ρῶσαν. ᾖἴδικτον δὲ Οὐαλεντινιανὺς ἔγραψε τοῖς ἐν ᾿Ασία καὶ Φρυγία 

καὶ πάσῃ τῇ ἀνατολῇ ἐπισκόποις ἐμμένειν τοῖς ὡρισμένοις παρὰ τῆς 
συνόδου παρεγγυώµενος, κοινωνὺν καὶ Οὐάλεντα τὸν ἀδελφὺν καὶ 
Γρατιανὺν τὺν υἱὸν ἐν τῷ ἰδίκτω προσλαβόµενος. | τότε καὶ Γρη- Exe Bar. 

γόριος ὁ Θεολόγος τῆς κατὰ Κωνσταντινούπολιν ἐκκλησίας προέστη 96 B 

ταῖς Βασιλείου καὶ Μελετίου καὶ τῶν Λοιπῶν τῆς εὐσεβείας ὑπερ- 

µάχων εἰσηγήσεσιν. καὶ εἰ μὴ φθάσας τὴν πόλιν ἀνεκαλέσατο, πᾶσα 
ἂν τῆς ᾿ρείου καὶ Εὐνομίου λώβης ἐπεπλήρωτο' πάσας γὰρ τὰς 
ἐκκλησίας αὐτοὶ κατεῖχον πλὴν τοῦ εὐκτηρίου ᾽άναστασίας τῆς µάρ- 
τυρος" ἐπισκόπει δὲ τῶν ᾿Αφειανῶν «4{ημόφιλος. | Γρηγόριος τότε pehoL ad 
ὁ Νύσης καὶ Πέτρος, ἀδελφοὶ Βασιλείου, διέλαµπον Ὀπτιμός τε ἐν 

Πισιδίᾳ καὶ ᾽Ημφιλόχιος ἐν "Ixovíg. | Βάρσην δέ. τὺν ἐπίσκοπον 

Εδέσης, καὶ Πελάγιον 4αοδικείας ὡς προµάχους τῆς ὀρθοδοξίας ὁ 

Οὐάλης ἐξώρισεν. | Οὐαλεντινιανὸς ὠνείδισεν Οὐάλεντα τὸν ἀδελφὺν Exc. nar. 

ὡς x«xódoEov, μὴ πέµψας αὐτῷ βοήθειαν κατὰ τῶν Γύτθων αἰτοῦντι, 

GÀÀ' εἰπών' "οὐ δέµις ἐπαμύνειν ἀνδρὶ θεομάχω.” | 
ια. B. x. ε. 9. f. y. A. M. 5861 

Τούτω τῷ ἔτει Οὐαλεντινιανὺς ὁ µέγας ἐτελεύτησεν ἐτῶν m, 
βασιλεύσας ἔτη τα’, τρόπω τοιῶδε' Σαυρομάται, ἔθνος [μικρόν τε 

καὶ] oixrgóv, | ἐπαναστάντες αὐτῶ καὶ ἠττηθέντες πρέσβεις ἔπεμψαν Exo. Ear. 

αἰτοῦντες τὴν εἰρήνην. Οὐαλεντινιανοῦ δὲ τοὺς πρέσβεις ἐρωτῶν- 
τος. εἰ πάντες οἱ Σαυρομάται τοιοῦτοί εἰἶσι τοῖς σώμασιν oixrgot, 

καὶ αὐτῶν εἰπόντων, ὕτι "robe κρείτονας πάντων ὧδε ἔχεις καὶ 9i B 

ópüg", ἀνακράξας βιαίως ἔφη": "ΙΟδεινὰ 'Ῥωμαίων ἡ βασιλεία ὑπο- 53» 
μένει εἰς Οὐαλεντινιανὺν Λήξασα, εἰ Σαυρομάται τοιοῦτοι ὄντες 
Ῥωμαίων κατεξανίστανται.”. ix δὲ τῆς διατάσεως καὶ τοῦ κρότου 

1 εἰσήγαγον g. — τε om. gy. — σὖν θύμῳ Combefis. at cf. Theodoret 

IV, 22. — 2 ῥινοκοποῦντες Exc. — 8 ὕδικτον f I$ b stem v. 11 ἤδικτον scr. 
iubet Classen. — 8 πᾶσι (πάση c) toig ἐν τῇ άνατ. ἐπισκόποις X. — 15 τῆς 
ωνοταντινουπόλεως ἐκκ]. b. — 14 εἰσίγησιν b. — 15 ἂν om. by Exc. — 
17 ἐπίσκοποι b ἐπεσκόπει xy ἐπεσκόπησεν g. — ΤρηΥ. δὲ τότε gx. — 18 ἐν 
om.g. — 20 {αοδικίας bf. — ὁ om.*gxy. — 51 Οὐαλεντ. δὲ ὠνείδ. xy. — 25 πὸ] 
và'? coll. Socr. IV, 81 Soz. VI, 36. — 26 μικρόν τε καὶ om, b habent rell. et A. — 
27 πρεσβείαν b. — 28 τὴν om. dm. — δέ om. bm. — 30 ἔχεις οὓς καὶ g. — 31 ὑπο- 
μείνει f. — 32 εἰ] of y. — 88 ἐξανίστανται b. — δὲ om. b. — διατάσεως b Georg. 
Mon. p. 461 Sozom. VI, 36 διασπάσεως d. διαστάσεως rell. Exc. (in cm σ erasum). 
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τῶν χειρῶν φλεβὺς ῥαγείσης καὶ πλείστου ἀναδοθέντος αἵματος, iv 
rove φρουρίω Γαλλίας Ὀνήσκει | μηνὶ «Πίω ιζ΄ ὑνδικτιῶνος γ΄’. Γρα- 

τιανοῦ δέ, τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, μὴ εὑρεθέντος ἐκεῖσε, καὶ Οὐάλεντος 

ἐν ᾽άντιοχείᾳ διάγοντος, τὺ εὑρεθὲν στρατόπεδον ἐν τῷ τόπω, ἐν 
o ἐτελεύτησεν Οὐαλεντινιανὺς Ó u£yag, Οὐαλεντινιανόν. τὺν υἱὸν 

αὐτοῦ, ὡς ἐτῶν δ΄ ἀνηγόρευσαν «4ὔγουστον, συμπαρούσης καὶ 

Ιουστίνης, τῆς μητρὺς αὐτοῦ, ἐν τῇ Πανυνία. τοῦτο μαθὼν Γρα- 

τιανὺς TOv μὲν ἀδελφὺν αὐτοῦ εἶχε συμβασιλεύοντα μεθ) ἑαυτοῦ, 
τοὺς δὲ ἀναγορεύσαντας διαφύροις τρόποις ἐτιμωρήσατο διὰ τὺ παρὰ 

γνώµην αὐτοῦ τοῦτο γενέσθαι. | Οὐάλης δὲ κατὰ Γότθων Τραϊανὺν 
στρατηγὺν πέµπει, ὃς ἠττηθεὶς ἀτίμως ἀνέκαμψεν. ὀνειδιζόμενος δὲ 
µαλακίαν ὑπὸ Οὐάλεντος ἀπεκρίνατο: "οὐκ ἐγὼ ἅπτημαι, βασιλεῦ, 
ἀλλὰ σύ, Ó κατὰ 8εοῦ στρατευόµενος καὶ τὴν αὐτοῦ ῥοπὴν προξενῶν 
τοῖς βαρβάροις. πολλοὺς δὲ ἀνεῖλεν Οὐάλης διὰ τοὺς ἐκ τῶν µαν- 
τειῶν ὑπονοηθέντας βασιλεύειν ἀπὺ τοῦ ϐ στοιχείου, ἐν oig καὶ 

Θεόδωρόν τινα, πρῶτον ἐν πατρικίοις. | 
— "Ev τῷ αὐτῷ δὲ χρόνω τινὶς τῶν Ναυατιανῶν ἐν Φρυγίᾳ τὸ 

πάσχα ἤρξαντο ποιεῖν μετὸ Ιουδαίων συνελθόντες ἐν Παζῷ τῇ 

κώμῃ, καὶ vóuov ἐξέθεντο μετὸ Ιουδαίων πασχάξειν. ἐκ τούτων of 

λεγόμενοι Σαῤῥατιανοὶ ἀπὺ Σαβῥατίου τινὺς ἀνεφύησαν ὕστερον. 
καὶ ᾽Απολινάριος ὁ Σύρος τύτε φανερῶς ἀπέστη τῆς ἐκκλησίας. «{ά- 

µασός τε ὁ "Pouye καὶ Πέτρος ᾽4λεξανδρείας πρῶτοι τούτους ὁπ- 

εκήρυξαν. καὶ Εὐνόμιος ὁ δυσσεβὴς ἐτόλμησε τὸ βάπτισμα ἐν μιᾷ 

καταδύσει τελεῖν, " οὐκ εἰς τριάδα. ἀλλ᾽ εἰς τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ 
δεῖ βαπτίζεσθαι””. λέγων" καὶ τοὺς ἐν τριάδι βαπτιζοµένους &v- 

εβάπτιζεν. | Ιουλιανός, ὁ καὶ Σάῤας, ἱερὺς ἀσκητὴς εἰς ᾽Αντιόχειαν 
ἐλθδὼν ἀπὺ ᾿Εδέσης τοὺς τὺ ὑμοούσιον δοξάζοντας ὀρθοδόξους ὑπ- 

ἑστήριζε προφανῶς ἀναθεματίζων τοὺς ᾿ρειανούς. ᾿φραάτης ὁ δεῖος 

μετὰ πολλῆς παρρησίας κατὰ πρόσωπον ἐν ᾿Αντιοχείᾳα διήλεγξε τὴν 

τοῦ Οὐάλεντος ἀσέβειαν. εἷς δὲ τῶν εὐνούχων δρασέως τῷ ᾽άφραάτῃ 

λοιδορήσας καὶ ἀπειλήσας. κατελθὼν ἐτοιμάσαι βαλανεῖον τῷ βασιλεῖ, 

πληγεὶς τὴν διάνοιαν ἑαυτὸν εἰς τὸ Βερμὺν ὕδωρ βαλὼν ἀπώλετο. 
. 95 3 oco ν , , ας , TC 

et. Polyd. 352, 16 καὶ Εφραϊμ 0. µέγας ἐν ἀσκήσει καὶ Φεία διδασκαλία διέλαµπεν. πολ- 
Georg. Mon, 

p. 439, 1 
54 P 

λοὺς μὲν λόγους ἀσκητικούς, πλείστους δὲ καὶ δογματικοὺς ἐκ Otíov 

9 τῆς DalMag x. — i£] t bf. -— i$ codd. — ἴνδ. 4? — 6 ὄνη- 
γόρευσεν gy. — 7 Πανονίῳ y Πανονίᾳ χώρα g. — 8 μετ αὐτοῦ g. — 
10 Οὐάλης --πέµπει om. f. — Ἡραγιωνόν cem. — 14 µαντίων Ὁ µαντείων em. 
— 17 Ναντιανῶν fg Αὐτιανῶν b. — 18 Πάζω y. — 30 τινὸς] µηνός f. — 
ἀνεφύησαν. ὕστερον καὶ Am. cgy. — 22 τε] δέ gxy. — 26 Ιουλιανὸς δέ ὁ gxy. 
— 91 Εδέσσης em. — 38 καὶ Αφραάτης gxy. — Αφράτης b. — 29 παρρησίας] 
incipit cod, h. — 30 θαρσαλέως f. — Αφράτη bf. 
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πνεύματος ἀναβλύσας' τινὰ δὲ τῶν πονηµάτων καὶ ἄδεσθαι Σύροις 
παρέδωκε διὰ τοῦ µέλους τοὺς ἀργοτέρους ἐφελκόμενος" φασὶ γοῦν 
τριακοσίας µυριάδας στίχων αὐτὺν ἐκδεδωκέναι rov ὕντως 9:ó6ogov. | 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ρώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
obj. ἔτη cy. Οὐάλης ᾽άρταξὴρ 4ώμασος 

Um y. ἔτη 9. Fr xy. 
«. y. xà. 

Κωνσταντι — 'legocoAóucov Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
4ημόφιλος Κύριλλος ούκιος ΠΜελέτιος 
ἔτη iB. ἔτη λε’. Erg c. ἔτη κε’. 

e. Ü. y. à. 

| Tosro τῷ ἔτει $ τῶν Μεσαλιανῶν αἴρεσις ἤγουν Εὐχητῶν 

A. M. 5868 

Exe. Bar. 

heodoret, 3 :: cf. T 
καὶ ᾿Ενθουσιαστῶν ἀνεφύη. | οὗτοι ψάλλοντες βαλλίζουσι καὶ xoora- nist.ect ΤΝ, 11 

λίζουσι τὰ παρὰ τῷ «αβὶδ παχέως ἐκλαμβάνοντες xal ἀνοήτως. 
ταύτης αἱρεσιάρχαι «Παδώης καὶ Σάῤας καὶ ᾿δέλφιος, φασὶ δέ τινες. 
ὕτι καὶ ὁ Σεβαστείας Εὐστάθιος" olg ἀντέστησαν γενναίως ᾽ἄμφι- 
λόχιος Ἰκονίου, «πητώϊος Μελιτηνῆς, ὕστερον δὲ καὶ Φλαβιανὺς 
Αντιοχείας. | Οὐάλης δὲ πᾶσαν ἐκκλησίαν πορθήσας ἦκεν εἰς Καισά- 

ρειαν ἐξ ἀνατολῆς κατὸ τοῦ Δείου Βασιλείου μαινόμενος" ἔπραξε 

δὲ ἃ καὶ Óó μέγας Γρηγόριος εἰς τὺν Βασιλείου ἐπιτάφιον ἔλεξεν' 
ἡνίκα καὶ Γαλότης., ὁ Οὐάλεντος υἱός, χαλεπῶς χειμασθεὶς ἀπέθανεν, 

καὶ ἡ σύμβιος «Ίομνίκα δεινῶς ἐνόσησεν. | «{ημοσθένους δέ, ἑνὺς 

τῶν ὀψοποιῶν Οὐάλεντος, ἐν τῇ πρὺς τὺν βασιλέα συντυχίᾳ τοῦ 

Δείου Βασιλείου καταδραμόντος καὶ βαρβαρίσαντος. μικρὸν µειδιάσας 

ἔφη πρὺς αὐτὸν ὁ διδάσκαλος" "(Oo ἐθεασάμεδα καὶ «Πημοσθένην 
ἀγράμματον..  Οὐάλης αἰδεσθεὶς Βασίλειον πολλὰ χωρία καὶ κάλ- 

λιστα τοῖς ὑπ αὐτοῦ φροντιζοµένοις Λλελωβημένοις ἐδωρήσατο" | 

καὶ τὺ στερρὺν καὶ ἀκλινὲς Βασιλείου ὁρῶν ἐξορίαν κατ αὐτοῦ 

1 πονηµάτων αὐτοῦ v. — 3 παραδέδωκε h. — 3 αὐτῶν by. — 63 Αρτά- 
ξης b. — 193 frg λς cemz. — 193 ἔτη τε’ y ἔτη λε ο. κε om. b. — 183 
om. ef. — 183 ὅ om, ο. — 14 ΠΜεσσαλιανῶν g Μεσαλινῶν ef. — 15 ign xz. 
— βαλλίζουσι] incedunt (βαδίξονσι) Α΄ βωδίζουσι etiam m manu corr. — καὶ 
προταλέζουσι om. h. --- κροταλλίζουσι g κορταλέζουσι γε, — 16 καὶ om. h. 
— 17 αἰρεσιάρχης g. — «αδόης Xyz. — Σάββας z. — ᾿Αδέλφειος d ᾿4δελ- 
φειός em Αδείφειος sime acc. c. — 18 Σεβασιανός y Σεβάστιος g. — 
19 καὶ πε. xz. — Αιτώῖος fh Αήτονος b Αιτόσικος:μ. — Μελιτίνης b Μελι- 
τινῆς hxy. — Post Μελιτηνῆς dh add. πρὸς ὃν ὁ μέγας Βασίλειος (βασιλεὺς h) 
ἐπιστολὴν πάνυ Θαυμασίαν περὶ τῆς ἐν παρθενίᾳ ἀφθορίας γεγράφηκεν. — 
22 ἔλεγξεν m arguit A. — 23 0 om. ο. — 24 ομνῖκα ο «ομνήκα by «ομνῆκα 
h Zougíxa g. — ἐνόησεν b. — 36 βαρβαρίσαντα y — µειδιάσας Exc. Cram. 
µειδιάσαντος b om. rell. — 21 «ημοσθένη c. — 398 Οὐάλης δὲ αἰδ. xz. — 
29 islofnuívow om. f. — ἐχαρίσατο h. — 30 καὶ prius om. b. — τοῦ Βασ. g. 

Exc. Bar. 

100 B 

Exc. Bar. 
Cram. II p. 97 

Exo. Bar. 
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ἐψηφέσατο. τὺ δὲ γράμμα τῆς ἐξορίας ὑπογράψαι θΘελήσας οὐκ 
ἴσχυσεν, τριῶν μὲν καλάµων συντριβέντων, ἔσχατον δὲ καὶ τῆς 
χειρὺς αὐτοῦ παρεθείσης. | 

A. M. 5869 Beo 45 ow p ws 8. -ᾱ- 

Exc. Bar. | Tovro τῷ ἔτει Μαυνΐα, Σαρακηνῶν βασίλισσα, πολλὰ κακὰ 5 

Ῥωμαίοις ποιήσασα εἰρήνην ᾖτήσατο καὶ Μωσῆν τινα τῶν ἀσκούν- 
των κατὸ τὴν ἔρημον ἐπίσκοπον δοθῆναι τοῖς χριστιανίζουσι παρ᾽ 

55 P αὐτῇ Σαρακηνοῖς ᾖτησεν. τοῦ δὲ βασιλέως σπουδαίως τοῦτο ποιή- 
σαντος, Μωσῆς οὐ κατεδέξατο ὑπὺ 4ουκίου τοῦ ᾿4ρειανοῦ Ίχειρο- 
τονηθῆναι, ἀλλ ὑπό τινος τῶν ἐν ἑξορίᾳα ὀρθοδόξων" ὕπερ καὶ 10 

γέγονεν. τοῦτον λαβοῦσα Μαυῖα πολλοὺς Χριστιανοὺς ἀπὺ Σαρα- 
1! B χηνῶν ἐποίησεν. φασὶ δέ, Órt καὶ αὐτὴ Χριστιανὴ 3v, ᾿Ῥωμαία τῷ 

γένει, καὶ ληφθεῖσα αἰχμάλωτος ἤρεσε διὰ κάλλος τῷ βασιλεῖ τῶν 
Σαρακηνῶν' καὶ οὕτω τῆς βασιλείας ἐκράτησεν. (ἰἱστορεῖ δὲ πολλὰ 
περὶ τοῦ ἔθνους ὁ Σωζομενός, ὕθεν τε ἤρξατο, καὶ ὀνομάζεται, καὶ 15 

Exc. Bar. ὅτι ty ἐτῶν περιτέµνεται. | o£. δὲ Γότθοι ὑπὺ Οὕννων πολεμηθέντες 
βοήθειαν αἰτοῦνται παρὰ Οὐάλεντος δι EogíAa, ἐπισκόπου αὐτῶν 
᾿ρειανόφρονος, προσυνδιατρίψαντος ἐπὶ Κωνσταντίου Εὐδοξίῳ καὶ 
᾽Ακακίω τοῖς ᾿Αρειανοῖς. οὗτος ἀρειανίζειν τοὺς Γότθους ἐδίδαξεν. 

οἱ δὲ Γύτθοι δµιρέθησαν εἰς δύο: καὶ τῶν μὲν ἐδτρατήγει 4θα- 20 

νάριχος, τῶν δὲ Φριτιγέρνης' οὗτος ἠττηθεὶς καὶ βοήθειαν λαβὼν 
παρὸ Οὐάλεντος νικῷ τοὺς περὶ ᾽4θανάριχον' Οὐάλεντι δὲ χαριζό- 
µενος ἀρειανίζειν ἐπὶ πλεῖον τοὺς Γότθους ἐδίδαξεν. | 

A.M.55710 — KóGuov Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν "Buys 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 925 
εωο'. ἔτη το’. Οὐάλης Σαβώρης 4άμασος 

Erg y. ἔτη ε΄. ἔτη xq. 
y. e, xS. 

Κωνσταντ  Ἱεροολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 30 
4ημόφιλος Κύριλλος ούκιος Μελέτιος 
ἔτη i. Fry λε’. ἔτη ς’. ἔτη κε’. 

Exe. Bar. η. ιβ. dj s. 
Cram. II. p. 97 | Τούτῳ τῷ ἔτει o( Γότθοι πάλιν ἐνωθέντες | ἐξῆλθον εἰς τὴν 

1 τῷ δὲ γράµµατι b τὰ δὲ γράµµατα d. — ἐπιγράφαι xz, — 0 Ῥωμαίους 
d Ῥωμαίων c. — Μωῦσῆν xz. -- Ἱ παρ αὐτῇ ΧΑ Exc. παρ) αὐτῆς h παρ) 
αὐτοῖς bgy. — 9 Μωῦσῆς h. — 10 ἐξορία] ὀρθοδοξία b. — 11 πολλοὺς Xaga- 
κηνοὺς Χριστιανοὺς ἐπ. x. — 12 ἐποίησεν b Exc. ἐποιήσατο xyz. — 18 διὰ κάλ- 
Ίους by. — 14 πολλὰ om. gy. — 17 ᾖτοῦντο b. — παρὰ τοῦ βασιλέως Οὐάλεν- 
τος Cyz ab imperatore A. — Εὐφίλα codd. Hulphiam A Οὐφίλα Exc. Οὐλφίλα 
Socr. Soz. Theodoret. — ἐπιοκόπω y ἐπίσκοπον h. — 18 προσυνδιατρίφαντος 
gm προσσυνδιατρίψαντος (πρὸς συ». bce) beefh. — καὶ om. g. — 19 οὕτως bfz. 
— Φριτηγέρνης emz Φριττηθένης f. — 91 οὕτως z. — 38 πλέον cz. — 26* Σα- 
βώφης Αρσάβιλος Ὦ osafíAoc z Ἀρσαβίων cy. — 28* β΄ efz d c. — 393 Πέτρος 
sprser. spr. Αλεξανδρείας b. — 39* Fem if z. — 33? &' y. — 38* s c X z ιβ ef. 
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γῆν τῶν Ῥωμαίων καὶ ἠρήμωσαν πολλὰς ἐπαρχίας. Σκυθίαν, Μυ- 
σίαν, Θράκην, Μακεδονίαν., καὶ Ayatav, καὶ πᾶσαν τὴν Ελλάδα, 

περὶ τὰς εἴκοσιν ἐπαρχίας. ἐθεάθησαν δὲ ἐν τούτῳ τῷ yoóvo ἐν 

τῷ ἀέρι [ἐν] ταῖς νεφέλαις ἐσχηματισμένοι ἄνδρες ἔνοπλοι. ἐγεννήθη 

δὲ καὶ ἐν ᾽Αντιοχεία παιδίον ἐντελῆ μὲν τὰ ἄλλα µέρη, ὀφθδαλμὸὺν 
δὲ ἕνα ἔχον ἐν µέσω τῷ µετώπῳ., χεῖρας δὲ τέσόαρας καὶ πόδας 
τέσσαρας καὶ πώγωνα. Οὐάλης δὲ διάγων ἐν τῇ ᾽Αντιοχέων καὶ 

μαθὼν περὶ τῶν Γύτθων ἦλθδεν ἐπὶ Κωνσταντινούπολιν., | o( δὲ 
Βυζάντιοι. ὕβριζον αὐτὸν ὡς &vavógov καὶ φυγοπόλεμον. Ἰσαάκιος 

δέ, Ó [ερὺς μοναχός. κρατήσας τοῦ χαλινοῦ τοῦ ἵππου Οὐάλεντος 

ἐξερχομένου κατὰ Γότθων τὸ ἔσχατον εἰς πόλεμον ἔφη πρὺς αὐτόν" 

"zoo βαδίξεις, βασιλεῦ, κατὰ Oto στρατευόµενος καὶ δεὺν ἔχων 

&vríxaAov"; ὦ τινι ὀργισθεὶς φρουρᾷ παρέδωκεν ἀπειλήδας αὐτῷ 
Βάνατον, εἰ ἐπανέλθοι, ὡς τῷ Μιχαία ποτὲ ᾽4χαάβ. | μετὰ δὲ τὴν 
ἔξοδον αὐτοῦ ἐξωμολογήσαντό τινες τῶν περὶ αὐτόν, ὡς κατ ἐπι- 

τροπὴν αὐτοῦ γενέσθαι µαντείας περὶ τῆς προκειµένης αὐτῷ ὁρμῆς 
ἐν τῷ πολέμῳ. ἐν à | συμβαλὼν τοῖς Γότθοι Οὐάλης καὶ ἧττη- 

Oslo φεύγει σὺν ὀλίγοις ἐν οἰκίσκω. τοῦτον δὲ καταλαβόντες οἱ 

βάρβαροι καὶ τὴν οὐχίαν ἀνάψαντες, ἀγνοοῦντες τοὺς ἐν αὐτῇ πάν- 
τας κατέκαυσαν. | φασὶ δὲ ὅτι Ó θεῖος Ἰσαάκιος ἐν τῇ φρουρᾷ τῆς 
δυσωδίας Οὐάλεντος ἐμπριζομένου ἀντελάβετο Δείω χαρίσµατι καὶ 

φυχῆς καθαρότητι προεῖπέ τε τὴν ἀναίρεσιν αὐτοῦ τοῖς συνοῦσιν, 

πρὶν ἢ παραγενέσθαι τοὺς ἀπαγγέλλοντας ἐκ τοῦ πολέμου τὰ πε- 
πραγµένα. | μετὸ δὲ τὴν ἧτταν καὶ τὺν διὰ πυρὺς θάνατον Οὐάλεν- 
τος ἐπαρθέντες οὗ Γότθοι τῇ víxy δεινῶς τὰ προάστεια Κωνσταν- 

τινουπόλεως ἐδῄουν. ὈΜαυῖα δέ, ἡ τῶν Σαρακηνῶν βασίλισσα, 

πέµψασα Σαρακηνῶν στρατόν, καὶ «ομνίκα. ἡ γαμετὴ Οὐάλεντος, 
ἐξαγαγοῦσα τὸν δῆμον τῆς πόλεως τοὺς βαρβάρους ἐδίωξεν. | τού- 

των δὲ οὕτω διατεθέντων., γνοὺς Γρατιανὺς ὁ 4ὔγουστος. ἐν τῇ 
Πανονίᾳ κατερχόµενος ὡς πρὺς βοήθειαν ἀντὶ Οὐάλεντος ἐνέδυσε 

1 τῶν om. xyz. — ἐρήμωσαν h. — Κυθίαν b Σκιθίαν em. — 3 περὶ τῆς 
x ἐπαρχ. Ὁ. — 4 ἐν om. b. — 5 καὶ om. g. — ἐν τέλει bey ἐντελεῖ z. — 6 δὲ 
post χεῖρας om. ο. — τέσόαρας Om. y. — 7 ἐν τῇ Αντιοχέων πόλει €. ἐν 4ν- 
τιοχείᾳ Γκ. — 8 ἐπί] eig xz. — 9 Ἰσαάκιος bd Exe. Cram. Ἰσάκιος cyz. item 
v. 20. — 10 ὁ ἱερομόναχος b. — τὸν χαλινόν b. -- τοῦ Οὐάλεντος xyz. — 
11 ἐξερχομένου κατὰ Γότθων τὸ foy. tlg πόλεμον b ἐξερχ. κατὰ τὸ Foy. εἷς 
z0À. y. ἐξερχ. αὐτοῦ τὸ foy. εἰς πὀλ. (eic π. τὸ Fay. g) τ΄ ἐξερχ. τὸ Foy. eig 
πόλεμον κ. cum novissime egrederetur in proelium A. — 12 zo; Exc. Cram. 
— 15 ἐξομολογήσαντο codd. — 16 περί om. f. — 19 ἄφαντες ch. — ?1 ἔμπρη- 
ζομένον bcem ἐμπυριζομένου vel ἐμπρηθομένου Classen, -— 39 προεῖπέ τε b 
προειπών τε CyZ προειπών d. — 98 ἐπαγγέλλοντας b ὑπαγγέλλοντας ο. — 
26 ἐδήουν b Exc. ἐλήιουν g ἐλείουν c ἐλίουν y ἐληΐζετο Ἰι ἐλειῖζοντο d. — 
9?7 douv5ix« bhy. — 38 ἐδίωξαν b. — 30 Πανωνίᾳ f Πανομηνίᾳ g. 

TugornANiS CHRON. I. b 

102 Ἡ 

Exc. Bar. 
Cram, 1E p. 97 

56 P 

Exc, Rar. 
Cram. I, 97 

103 B 

Exec, Βατ. 



cf. Exc. Barbari 
p. 238 Sch. 

et Niceph. br. 
Chron. p. 97 

A, M, 5811 

Exo. Bar. 

104 B 

ef. Του στα 
H. E. V,2 

ef. Polyd. 
p. 422, 12 

Cram. Άπου, 
I, 97 

cf. 'Theodoret 
V, 2.3 
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Θεοδόσιον 4ὔγουστον καὶ ἀνηγόρευσε βασιλέα καὶ ἀπέστειλεν εἰς 
τὸν κατὰ τῶν Γότθων πόλεμον. Γότθους δὲ ἐπιχωρίως τοὺς Σκύ- 

θας λέγεσθαι Τραϊανὺς ὁ πατρίκιος ἐν τῇ κατ αὐτὸν ἱστορία φησίν. 
4ωρόθεος ὁ ἐν ἁγίοις ἐπὶ τοῦ δυσσεβοῦς Οὐάλεντος ἐμαρτύρησεν 

ἐν ᾽λεξανδρεία Θηρίοις παραδοθεὶς ἐν τῷ Κυνηγίῳ ὑπὺ ᾿άρειανῶν. | 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εωοα.. ἔτη roc. Θεοδόσιος Σαβώρης 4ώμασος 
Fry τς’. ἔτη εἰ. ἔτη wq. 
* a p. ^ s. 

Κωνσταντ. Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας  ᾽Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
4ημόφιλος Κύριλλος 4ούκιος ΠΜελέτιος 
Fry i. ἔτη λε’. ἔτη s. ἔτη κε’. 

9. uU. g. E. 

| Tovro τῷ ἔτεί Γρατιανὸς ὁ βασιλεὺς κοινωνὸν τῆς βασιλείας 

Θεοδόσιον προσελάβετο, τῷ γένει uiv Ἴβηρα ᾿Εσπέριον. εὐγενῆ δέ 

τινα καὶ Θαυμάσιον περὶ τοὺς πολέμους γενόµενον. οὗτος εὐθὺς 
τοὺς ἐν Θράκῃ βαρβάρους κατὰ κράτος ἐνίκησεν. εὐσεβὴς Ov καὶ 
ὀρθόδοξος. || Γρατιανὺς δὲ καὶ Οὐαλεντινιανὺς νόμῳω τοὺς ἐν ἐξορία 
ἐπισκόπους ἀνεκαλέσαντο. τοὺς δὲ ἀρειανίζοντας ἐδίωξαν. «Ίαμάσου. 

τοῦ πάπα ᾿Ρώμης, συµπράττοντος. | τότε καὶ Πέτρος, 4λεξανδρείας 
ἐπίσκοπος. ὑποστρέψας καὶ ούκιον ἀπελάσας TOv ἴδιον δρόνον 

ἀπέλαβεν. | ὀλίγον δὲ χρόνον ἐπιβιοὺς ἐτελεύτησεν. Τιμόθεος δέ, 

ὁ ἀδελφὺς αὐτοῦ. ἀντ᾽ αὐτοῦ χειροτονεῖται τῆς ἐν ᾽άλεξανδρεία ἐκ- 

κλησίας τῶν ὀρθοδόξων ἐπίσκοπος. | iv δὲ ᾽Αντιοχεία τῆς Συρίας 
διχῇ διμρημένων τῶν ὀρθοδόξων μετὰ τὰ κατὸ τὸν θεῖον Εὐστάδιον. 

oí μὲν Παυλῖνον εἶχον ἐπίσκοπον. oí δὲ Μελέτιον τὺν ἱερὺν μετὰ 
τὴν προαγωγὴν Εὐζωΐῖου, τοῦ ᾿4ρειανῶν ἐπισκόπου ἐν ᾽άντιοχεία 
ἐξ αὐτῶν ἀποσχίσαντος. οἳ δὲ βασιλεῖς vóuov ἔγραφαν ὑπὲρ τῶν 
ὀρθοδόξων καὶ ἐξέπεμψαν διὰ Σάπωρός τινος στρατηγοῦ κατὰ τὴν 

ἑώαν. ὃς καταλαβὼν ᾽άντιόχειαν εὗρεν ἔριδα Παυλίνου, τῆς ἐπισκο- 
πῆς ἀντιποιουμένου, καὶ ᾽πολιναρίου ἐπιτρέχοντος τῷ 99óvo, Με- 

2 τῶν om. f. — ἐπιχώριος y. — 3 Τραγιανός bcem, — κατ αὐτῶν bhy. 
— 4 ἄωρ. δὲ ὁ x. — 8' Σαβώρης ἔτη ε’. B. om. ef. — Σαβώρης] Αρσάβιλος 
bhm ᾿Αρσαβίλος g Αρσαβίων c. — 115 Πέτρος spr. Αλεξανδρείας sprscr. ὑπ bof. 
— 13? Πέτρος h. — 15* f b εἰ z. — 147 πφοσελάβετο bx Exc. προεβάλετο y 
προεβάλλετο z. — 92 πάππα g. — ὅτε καὶ I]. ο καὶ Π. δὲ ὁ αλ. d. — 28 ἐπιστρέψας b. 
— 924 ὀλίγ. δὲ go. ἐπιβ. ἐτελεύτησεν. Τιμ. δέ scr. ex b Cr. τούτου δὲ τελευτήσαντος 
Ί1μοθεος Xyz. — 27 μετὰ τὰ κατὰ τὸν scripsi coll. Theodoreto μετὰ κατὰ τόν b 
τὰ κατὰ τόν y μετὰ rÜv X μετὰ τὸν (τῶν h) κατὰ τόν z. — 38 μετὰ — ἀποσχί- 
σαντος Om. d. — 39 προσαγωγήν y. — τοῦ τῶν ρ. ἐπ. ο. — iv Avr. ἐξ avr. 
ἀποσχέσόαντος add. ex by om. ez. — 930 νόμον] ὁμοῦ h. — 231 Φαπώρον d, —- 
32 τὴν Αντιόχειαν Xz. — εὗρεν Om. f. — Ilaviivor yz. 
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λέτιον δὲ τὸν ἱερὺν ἁμόχως ἡσυχάζοντα, Φλαβιανὺν δὲ τότε πρεσβύ- 
τερον ὄντα καὶ Παυλίνω μὲν ἀντιταττόμενον, ᾽Απολινάριον δὲ 
καταισχύνοντα καὶ Μελετίω τὸν θρόνον ἀποδοῦναι τὸν στρατηγὺν 
Σάπωρα παρεγγυώμενον’ καὶ ᾿τοῦτον κυρώσας ἀνεχώρησεν.  TÓTE 
4ιόδωρον., τὺν ἐπίσόκοπον Ταρσοῦ, ὁ μέγας Μελέτιος ἐχειροτόνησεν. ' 

Εὐσέβιός τε, Ó Σαμοσάτων ἐπίσκοπος, ἐκ τῆς ἐξορίας ἐπανελθὼν 

πολλοὺς ἐπισκόπους ἐχειροτόνησε διαφόροις πόλεσιν. ἐλθὼν δὲ καὶ 

ἐν «{ολίχῃ χειροτονῆσαι Μάριν ἐπίσκοπον. εἰσερχόμενος ἐν τῇ πόλει 

φονεύεται., γυναικὺς ᾿άρειανῆς ἐξ ὕψους ῥιψάσης κεραµίδα κατὰ τῆς 

ἱερᾶς τοῦ ἁγίου χεφαλῆς, 0:00 συγχωρήσαντος οἴἷοις oiós κρίµασιν΄ 

περὶ οὗ καὶ ὁ Θεολόγος Γρηγόριός φησιν’ "furo µου τὸ χθὲς ὑμῶν 

σφάγιον., τὸν ᾽4βραμιαῖον γέροντα”. τότε καὶ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 
παρρησιαστικώτερον ἐδίδασκεν ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει εἰς τὺ 

εὐκτήριον τῆς ἁγίας ᾽άναστασίας, ἔνθα καὶ παράδοξα γίνεσθαι Φαύ- 

uere ἐξ ἐμφανείας τῆς παναγίας δεσποίνης ἡμῶν 9coróxov λέγουσιν. ' 

᾽λεξανδρείας ἐπίσκοπος Τιμόθεος ἔτη η΄. 
B. y. wm. v. ιδ. α. η. 

“Ῥώμης ἐπίσκοπος Σιρίκιος ἔτη τε. 
Υ. 9. α. τα. a. D. 9. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
Erg σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εωοδ'. ἔτη τοδ’. Θεοδόσιος Σαβώρης Σιρίκιος 
ἔτη ες’. Fr εἰ. ἔτη ιε’. 
|y. gl B. 

Κωνσταντ. — 'legocoAógev Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
4ημόφιλος Κύριλλος Τιμόθεος Μελέτιος 
ἔτη al. ἔτη λε’. Erg s. Fry κε’. 

iB. uis. y- K. 

| Tovro τῷ ἔτει Γρατιανὺς ὁ βασιλεὺς ἀνηρέθη δόλω ᾿άνδρα- 
tid τοῦ στρατηγοῦ Μαξίμου τοῦ τυράννου. οὗτος γὰρ ἐφ᾽ 

1 Φ]. δὲ τότε b Φλ. τε τότε ehmx 44, τότε f dà. δὲ τόν g. — 92 Παυ- 
Aivov dg. — ᾽Απολιναρίου y. — 9 καταισχύνοντα b καταισχύναντα Xyz. 

Μελέτιον b. — ἀποδοῦναι b ἐκδοῦναι xyz. — 4 τοῦτο x. — 5 diblogas 
Ταρσοῦ ἐπίσκοπον h. — 6 Εὖσ. τε ὁ Σαμ. cz Εὖσ. δὲ ὁ Σαμ. d Ec. ὁ Σαμ. 
y Ec. Σαμ. b. — Σαμοσατῶν f Σαμωσάτων z Σαμωσατῶν dem Σαμωσατων 
sine acc. c. — ἐν διαφ. π. d. — 8 ἐν JdolMgy b (ἐν 4dougyg Exc) ἐν dox 
fhmx ἐν «ωλικῇ g ἰνδολικὴ ο, — Μάρην g om. x. — 9 ῥηξάσης b ῥιφάσης 
etiam. Exc. — 11 φησὶ Γρηγόριος h. — 18 τῇ om. g. — tig —'"Avacracíug om. x. 
— 15 τῆς παναγίας Θεοτ. καὶ δεσπ. ἡμῶν z. — De numeris annorum 5872 et 
5873 cf. dissert. de codd. Theophanis. — 331 εωοδ b εωογ αγ — 92* τοδ΄ b 
roy xyz. — 9548 Σαβώρης b Αρσάβιλος yz "Mosa Qu ο, -— 2925 Συρίκιος b. — 
23^ irq i£! b ἔτη as! cyz. — 28* ἔτη τε’ cefz, — 81 τοῦ ante στρατ. om. d. --- 
τοῦ ante τυρ. om. c. — οὗτος bd αὐτός cyz. — ἐφ᾽ ἁρμαμάξης h ἐφ᾽ ἅρμα 
ἁμάξης rell., quod recepi cum iam in Exc. Bar. scriptum invenerim. 

5* 

Exc. Bar. 

A. M. 5812 

A. M. 5813 

A. M. 5874 

Exc. Bar. 

106 HR 
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Exc. Bar. 
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ἁμάξης εἰσελθὼν ὑπεκρίθη εἶναι ἡ γαμετὴ Γρατιανοῦ, καὶ οὕτως 

ὑπαντήσας ἀφυλάκτω αὐτῷ ἀνεῖλεν αὐτὸν ὁ ᾽άνδραγάθιος. τούτου 

δὲ ἀναιρεθέντος, ἐκρότησεν Οὐαλεντινιανὸς τὴν Ῥωμαίων βασιλείαν. ͵ 
| Τῷῶ δ᾽ αὐτῷ χρόνω Θεοδόσιος 0 μέγας vóoo περιπεσὼν ἐν 

Θεσσαλονίκη βαπτίζεται ὑπὺ ᾽άχολίου τοῦ ἐπισκόπου, καὶ vóuor 
ὑπὲρ τῶν ὀρθοδόξων τοῦ ὁμοουσίου ἔγραψεν. ὃν ἐν Κωνσταντινου- 

ef. Leo Gramm. πόλει ἀπέστειλεν. || ἐλθὼν δὲ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐδήλωσε «{ηµμο- 
p. 103, 

A. M. 5875 

φίλω., 1 ἀποστῆναι τῆς ᾿ρείου πλάνης, ἢ ταχέως τῶν ἐκκλησιῶν 

ἐξελθεῖν. ὁ δὲ τὸ πλῆθος τῶν ᾿Αρειανῶν συνάξας o τῆς πόλεως 

ἐκκλησίαζεν. ἔχων καὶ 4{ούκιον, τὸν ᾽αλεξανδρείας ἐπίσκοπον ᾿άρεια- 
vóv, σὺν αὐτῷ' καὶ οὕτω λοιπὺν ὁ θεῖος Γρηγόριος, μεθ) ὧν αὐ- 
τὺς εἰς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν ἐφώτισεν. ràg ἐκκλησίας πάσας παρ- 

έλαβεν, u' ἔτη τῶν ᾿Αρειανῶν καὶ μικρὺν πρὺς κατασχόντων αὐτάς. | 

Περσῶν βασιλεὺς ιβ Οὐαραράνης ἔτη τα”. 
Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Γρηγόριος ó Θεολόγος ἔτη B. 

Ke αι μι αν αν, No νι 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἐν ᾽άντιοχεία, ἐν γειτονία ἸΙοβιτῶν οὕτω Λεγο- 
|? P µένων, γυνὴ ἔτεκεν ὑμοῦ κατὰ r0 αὐτὸ παιδία τέσσαρα ἀρσενικά: 

A. M, 5816 

Exe. Bar. 

cf. Sozom. VII, 1 

καὶ ἐπέζησαν μῆνας δύο καὶ ἀπέθανον, fv ἐπὶ τὸ fv, τὰ τέσσαρα: 
S. B. D. BH. w. d ap. 

| Tovro τῷ ἔτει ἡ µεγάλη καὶ οἰκουμενικὴ ἁγία δευτέρα σύν- 
οδος τῶν ϱν΄ ὀρθοδόξων ἐπισκύπων ἐν Κωνσταντινουπόλει ὑπὺ Θεο- 

δοσίου τοῦ μεγάλου συνηθροίσθη πρὺς βεβαίωσιν τῶν ἐν Νικαία 

δογμάτων. µετεστείλατο δὲ καὶ ἐκ τῆς Μακεδονίου αἱρέσεως ἐπισκό- 

πους Ac', àv ἡγεῖτο Ελεύσιος. τῶν δὲ Qv ἁγίων πατέρων προηγοῦντο 
Τιμόθεος ᾽άλεξανδρείας, Μελέτιος, ὁ ἱερώτατος ᾿ντιοχείας, Κύριλλος, 

ὁ Γερώτατος Ἱεροσολύμων. | καὶ ó δεῖος Γρηγόριος Κωνσταντινου- 
πύλεως. οἱ δὲ τὰ Μακεδονίου φρονοῦντες λςε΄ ἐπίόκοποι προτραπέντες 

ὑπὺ τῶν πατέρων τὰ ἐν Νικαία δέξασθαι δόγματα, καθὸ καὶ 

Αιβερίρ ἐπὶ Οὐάλεντος συνθέµενοι λιβέλλους ἐπέδωκαν οὗ περὶ 

2 ἀφυλώκτω scr. ez Exc. Bar. ἀφυλάντως codd. — ὁ add. er b om. xyz. 
— 5 βαπτίδεται bx Exc. ἐβαπτίσθη yz. — Αχωλίου h Aeyoiíov c. — 6 ik τῇ 
Κωνστ. b. — 8 7j prius om. e. — τῆς ἐκκλησίας g. — 10 ἐξεκλησίαζεν h. Αρ: 
ὄντα σὺν f. — 11 μεθ) Ov αὐτὸν ὁ θεῖος Γρηγόριος sig τὴν ὀρθ. m. b praece- 
dente litura dimidii versus, cui verba inerant: καὶ οὕτω Λοιπὸν ὁ δεἴος D'enyó- 
ριος. — 192 πάσας καὶ παρέλ. y. — 13 τῶν ρειανῶν Om. z. — πρὸς κατασχόν- 

των d πφοσκατασχόντων C προκατασχόντων by πρὸς προκατασχόντων z κατα- 
σχόντων Leo. — 14 ἔτη &' y. — v. 10 om. ο. — 17 dv γείτνι ο. — Ἰοβιτῶν 
cem Ἰοβητῶν b Ἰωβιτῶν g Ἰουβιτῶν fh. — 18 ἀρρενικά d. — 30 4] a cy. 
— um om. cy. — 91 δευτέρα om. d, — 22... . δόξων — p. 10, 15 ἤσθιεν in anti- 
quo cod. h uno folio interciso interierunt εί a manu recenti e codice b. restituta 
sunt.— 26 Qv ἁγίων bd ἁγίων ov cgy. — 96 0 Ἠλεξ. gy. --"ὁ Γερώτατος add. 
€x b om. gxyÁA. -- 21 ὁ Γερώτατος om. emA. — ó Kover. b. — 30 ιβέριον y 
Aigígww b. — ἐπί b ὑπό rell. 
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Σιλβανὺν ἐν 'Póyuy πεμφθέντες, ἀπηνήναντο τῇ ἀληθεία συνθέσθαι καὶ 
ἀνεχώρησαν γέλως ἅπασι γεγονότες. ἄλλα μὲν φρονοῦντες. ἄλλα δὲ 
συνθέµενοι, ἀπατηλῶς τὰς 4ιβερίου ἐπιστολὰς ἐπαγύμενοι µαρτυ- 

ρούσας αὐτοῖς ὀρβοδοξίαν. | ἡ δὲ ἁγία σύνοδος Γρηγορίω τῷ Θεο- 

λόγω τὴν ἐπισκοπὴν Κωνσταντινουπόλεως ἐκύρωσεν. καὶ ἄκοντα 
τοῦτον τῷ 99óvo ἐνίδρυσαν ὡς πολλὰ καµόντα καὶ τῆς λώβης τῶν 

αἱρέσεων τὴν πόλιν ἐλευθερώσαντα. τινὰς δὲ τῶν ἐξ αἰγύπτου 

μαθὼν ὁ τὰ πάντα σοφὺς καὶ µακαριώτατος φθονήσαντας τῷ πράγ- 

ματι, τὸν συντακτήριον λόγον ἐπιδειξάμενος ἐκουσίως τοῦ 8ρόνου 

τῆς βασιλίδος ὑπεχώρησεν. τούτου δὲ ἀποταξαμένου. Νεκτάριον ὁ 
βασιλεὺς καὶ ἡ σύνοδος προχειρίζεται,. Ταρσέα μὲν τῷ γένει, τὴν 
τοῦ πραίτωρος δὲ ἀρχὴν τότε διέποντα, ἀβάπτιστον μὲν ἕως τότε 
τυγχάνοντα, σεμνὸν δὲ καὶ εὐλαβὴ περὶ βίον. ἡ δὲ ἁγία καὶ οἴκου- 
μενικὴ σύνοδος τὸ ὁμοούσιον ἐκύρωσεν., προσέθηκε δὲ τῷ συμβόλῳ 

καὶ τὴν Θεολογίαν τοῦ πνεύματος. ἐξέθετο δὲ καὶ κανόνας. ἐν οἷς 
τῷ θρόνω Κωνσταντινουπόλεως τὰ πρεσβεῖα νέας ᾿Ρώμης ἀπένειμεν. | 
τότε Γρηγόριος ὁ Νύσης καὶ ΙΠελάγιος 4αοδικείας,. Εὐλόγιός τε 

᾿Εδέσης καὶ ᾽άμϕιλύχιος Ἰκονίου ἐν ταύτῃ διέλαµπον σὺν τῷ µεγάλῳ 
Γρηγορίω καὶ τοῖς προρρηθεῖσιν. | ἡ δὲ ἁγία σύνοδος ᾿άρειόν τε 
καὶ Εὐσέβιον τὺν Νικομηδείας, Εὐζώϊόν τε καὶ ᾽άκάκιον. Θεύγνιν 
καὶ Εὐφρόνιον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀνεθεμάτισεν. πρὸς τούτοις δὲ καὶ 

Μακεδόνιον τὸν πνευματοµάχον., Εὐδόξιόν τε καὶ ᾽4έτιον καὶ Εὐνό- 
µιον ἀπεκήρυξεν. Μελέτιος δὲ Ó μέγας μετὰ τὸ πληρωθῆναι τὴν 

σύνοδον ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη. | τὸ δὲ [ερὸὺν 
αὐτοῦ σῶμα διεκοµίσθη εἰς ᾽Αντιόχειαν καὶ ἐτέθη πλησίον τῆς θήκης 

τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βαρυλᾶ. ἐχειροτονήθη δὲ Φλαβιανὺς ᾽άντιοχείας 
ἐπίσκοπος. ζῶντος καὶ Παυλίνου, καίπερ ὕρκων δεδοµένων. ὅτι οὐ 
καταδέξεται ἐπισκόπου χειροτονίαν Φλαβιανός. πάλιν οὖν ταραχὴ 

τὴν ἐκκλησίαν Αντιοχείας elysv, τῶν μὲν Παυλίνω, τῶν δὲ Φλαβιανῶ 

ὑπεικόντων. | τότε καὶ Παύλου τοῦ ὁμολογητοῦ τὸ σῶμα ὁ βασιλεὺς 
εἰ Κωνσταντινούπολιν ἤγαγε καὶ ἀπέθετο εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἣν 

ᾠκοδόμησε Μακεδόνιος ἐπιβουλεύων Παύλῳ. | 

3 συνθέµενοι b. συντιθέµενοι gyz. — 7 τὴν πόλιν bdA Exc. τὴν ἔκκλη- 
σίαν gy om. ο. — 8 φθονέσαντας b φθονήσας g. — τῷ προστάγµατι g. — 
10 rovro b. — 11 προεχειρίζετο b, --- 12 πραίτωρος Exc. πφαίτορος b πραι- 
τορίου y πφαιτωρίου gxÀ. — διέποντος bgy. — ἁβάατ. τε (sic) ἕως τύτε tvyy, 
post περὶ βίον collocant κ. — 18 εὐσεβῆ g. — 14 προέθηκε b. — 16 τὰ om. 
be. — πρέσβεια bf, — 17 Νύσσης m. — 4αοδικίας bf. — τε om. y. — 
18 Ἐδέσσης em. — 920 Θεόγνην gm Θεόγνιον d. — 21 δὲ] τε c om. d. — δὲ 
τὸν Max. f. — 22 καὶ Εὐδ. τε καί y. — Εὐνόμιον καὶ Afriov x. — A v. 54 
ἐκοιμήθη usque ad p. 71, 4 omnia interierunt in d, uno folio ita abscisso, wl 
paucae litterae relinquerentur. Sed insunt in 0. — 36 Βαβύλα f. — 27 ὄρκων] οἰκών 
b. — 38 καταδέξηται b. — 31 ἤγαγε b Exc. εἰσήγαγε xyz. — iv τῇ ἐκκλησία x. 

Exc. Bar. 

$9 P 

108 B 

cf, 'Theodoret 
v. 8 

109 B 

cf. iSozom. 

VII, 10. 11. 

Exc, Bar. 
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A. M. 8871 Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Νεκτάριος ἔτη τς. 
[o4 ἕν αι αν οι ow. 

Τούτῳ τῷ ἔτει Θεοδόσιος 4ὕγουστος Ὀνώριον. υἱὸν αὐτοῦ, τὸν 
γεννηθέντα ἐκ Πλακίλλης τῆς εὐσεβεστάτης, ἐπιφανέστατον καὶ ὕπατον 

Exc. Far, ἀνέδειξεν. εὐτρεπίσθη δὲ πολεμεῖν τῷ τυράννῳ Μαξίμῳ. | καὶ πολε- 

μοῦντος πρὺς αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἑδπέρια µέρη, φήμης φευδοῦς ἐξελθούσης, 

ϱ0 P ὅτι νενίκηκε Μάξιμος, οἱ Αρειανοὶ ἀνασυρθέντες τὴν οἰκίαν Νεκταρίου 
ἐνέπρησαν, τοῦ ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. | 

A. M. 5818 y. d. €. p. x. t. W. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἐν ᾽Αντιοχείᾳ ἐπεκτίσθη ἐν τῇ Ταυριανῇ Aeyou£vg 

110 B πύλῃ προσθήκη εἰς πλάτος τῆς γεφύρας καὶ ἐπεστεγάσθη: ἐπεκτίσθη 
δὲ καὶ μικρὸ βασιλικὴ ἐν τῇ παλαιᾷ πλησίον τῆς µεγάλης. ἐν δὲ Πα- 
λαιστίνῃ, Εμμαοὺς κώµῃ., παιδίον ἐγεννήθη τέλειον ἀπὺ τοῦ ὀμφαλοῦ, 
καὶ ἄνω διῃρηµένον. ὡς εἶχε δύο στήθη. δύο κεφαλάς, καὶ ἕκαστον 

τὰς αἰσθήσεις ἔχον. ro £v ἤσθιε καὶ ἔπινεν, καὶ τὺ ἕτερον οὐκ ἤσθιεν' 
τὸ fv ἐκάθευδεν, καὶ τὸ ἕτερον ἐγρηγόρει" ἔστι δὲ ὅτε καὶ συνέπαιζον 

πρὺς ἄλληλα, καὶ ἔκλαιον ἀμφότερα, καὶ ἔτυπτον ἄλληλα. ἔζησαν 
δὲ μικρὺν πρὺς ἔτη δύο. καὶ τὸ μὲν ἓν ἀπέθανεν, r0 δὲ ἕτερον 
ἔζησεν ἡμέρας τέσσαρας. καὶ ἀπέθανε καὶ αὐτό. 

Tà Ó' αὐτῷ ἔτει ἔστησεν ὃ βασιλεὺς Θεοδόσιος τὸν κίονα τοῦ 

Ταύρου. 
A. M. 5879 09. , PF. 4.w. w. mw. 

ru y cw | Tovro τῷ ἔτει, Τιµοθέου τελευτήσαντος τοῦ ἐπισκόπου 4λεξαν- 
δρείας μηνὶ "Emil εἰκάδι ἔκτῃ, χειροτονεῖται ἀντ αὐτοῦ Θεόφιλος. | 

A. M. 6880 ᾽Αλεξανδρείας ἐπίόκοπος Θεόφιλος ἔτη ww. 
be cu 4, δι wh ow. ος 

€——Ü [| Tosro τῷ ἔτει Θεοδόσιος, ὁ εὐσεβὴς βασιλεύς, νικήσας Μαάξιμον 

τὸν τύραννον ἀνεῖλε πρὸ ιβ’ καλανδῶν 4ὐγούστου, καὶ ᾿4νδραγάθιον. 
τὸν στρατηγὺν αὐτοῦ, ὡς δολοφονήσαντα Γρατιανόν. | 

A. M. 6881 a. cES OW. X4 Na 
111 B x ^ B " 

ef. Fast. | Toro τῷ ἔτει ἦλθε Θεοδόσιος ἐν ᾿Ρώμῃ μετὰ Ὀνωρίου, τοῦ 
Jdat. a. 389 

υ{οῦ αὐτοῦ, καὶ ἐκάθισεν αὐτὸν βασιλέα ἐν αὐτῇ πρὸ & ἰδῶν Ιουνίου. 
καὶ ἀνῆλθεν ἐπὶ Κωνσταντινούπολιν. || 

8 ὁ Αὔγουστος cgy ὁ om. b. — Ὠνόριον f. — τόν add. ez b. om. gxy. — 
4 ἐπιφανέστατον ὕπατον ὃ ἐπιφανέστατα Omarov y ἐπιφανέστατα καὶ ὕπα- 
τον cg. — 5 Mabíuo om. x. — 6 φήμης δὲ φευδοῦς f. — 10 Τανυριάνῃ y. — 
11 ἐπεκτίσθη b ἐκτίσθη cefg om. m. — 18 Ἐμμαοὺμ κώμην b. — 14 ὡς b 
ὃς ef ὅ gmx. — ἑκάστων g. — 15 εἴσθιεν cg. — 16 κάθευδε c. — fen δὲ 
καὶ ὅτε συν. g. — 17 καὶ ἔκλαιον — ἄλληλα om. dy. — 18 πικρόν b. — ἕνα y. 
— 922 iw]. s. y i g. — 24 Ἐπαφί h. ἐπὶ φί g. — εἰκάδις. ᾳ xs. bcf 
κε’, em. — 0 Θεόφιλος Cy. — 31 ἔτει Om. c. — 38 πρό om, ὃ. — καλάνδων 
dg. — 30 8] «B cf. — 31 τούτῳ —33 Κωνστ. om. f. — 'Ovogíov h. — 32 πρὸ 
ε΄ (0. "Iovy, om. 0. — ἰδῶν b εἰδῶν rell. — 33 ἐπὶ Κωνσταντινούπολιν b. ἐν 
Κωνσταντινουπόλει rcll. 

26 

30 
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if. 4. 4. vg. M. y. wm. A. M. 5882 
| Tovro τῷ ἔτει Εὐγένιος ἐτυράννησεν, ὃ ἀπὸ γραμματικῶν Exc. Bar. 

ἀντιγραφεὺς καὶ σχῆμα βασιλικὺν περιθέµενος. συνόντος αὐτῷ καὶ 
᾿ργαβάστου τοῦ ἀπὸ τῆς μικρᾶς Γαλατίας. καὶ ἀκούσας Οὐαλεντι- 91 P 

νιανὺς ὁ μικρός, ὁ υἱὸς Οὐαλεντινιανοῦ τοῦ μεγάλου καὶ Ἰούστας, 

ἑαυτὸν ἀὀνεῖλεν ἀγχόνῃ. ó δὲ Θεοδόσιος τοῦτο μαθὼν ἐξωπλίζετο 
τοῦ κατελθεῖν εἰς ἐκδίκησιν αὐτοῦ. | Θεόφιλος δέ, Ó ἐπίσκοπος ᾽4λε- Exc. Bar. 

ξανδρείας, αἰτήσας Θεοδόσιον τὺν βασιλέα τὺ ἐν ᾽άλεξανδρεία ἱερὸν 

τῶν Ἑλλήνων ἐξεκάθηρε καὶ εἰς ἐκκλησίαν µετεσκεύασεν. τὰ δὲ ὄρχια 

τῶν Ελλήνων ἐδημοσίευσεν, φαλλούς τε καὶ ci tt τούτων ἀσελγέστερον 
καὶ βεβηλότερον. ὅθδεν τὺ πλῆθος τῶν Ελλήνων αἰσχυνθὲν πολλοὺς 

φόνους εἰργάσατο. Θεοδόσιος δὲ μαθὼν τοὺς γεγονότας ὑπ αὐτῶν 
φόνους, τοὺς μὲν ἀναιρεθέντας Χριστιανοὺς ὡς μάρτυρας ἐμακάρισεν" 
τοῖς δὲ Ἕλλησι συγχωρεῖν ἐπηγγείλατο, εἰ πρὺς χριστιανισμὺν µετα- 

Βεἴντο" τὰ δὲ {ερὰ αὐτῶν καθαιρεθῆναι καὶ τὰ εἴδωλα χωνευθῆναι 

καὶ εἷς χρείας πενήτων δοθῆναι ἐκέλευσεν. | τοῦ δὲ ναοῦ τοῦ Σερά- 
πιδος ἐν ᾽λεξανδρεία Avouévov, [ερογλυφικὰὸ γράμματα εὑρέθησαν 113 Β 

σταυροῦ τύπον ἔχοντα, ἅπερ οἱ ἐξ Ἑλλήνων πιστεύσαντες θεασάµενοι 
εἶπον σηµαίνειν τὸν σταυρὺν κατὰ τὴν τῶν ερογλυφικῶν γραμµότων 

ἔννοιαν ζωὴν ἐπερχομένην. | 

Κόσμου Της θείας Ῥωμαίων Περσῶν — “Ῥώμης — ̂ M. 5583 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εωπγ. ἔτη τα}. Θεοδόσιος Οὐαραράνης ΖΣιρίκιος 
ἔτη εξ. ἔτη τα’. ἔτη τε. 
w. 9. ux. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσυλύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίόποπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Νεκτάριος Κύριλλος Θεόφιλος ΠΗελέτιος 
ἔτι as. ἔτη λε. ἔτη wq. ἔτη κε. 

ES xs. à. i. 

| Τούτῳ τῷ ἔτει Μάρκελλος, ὃ ᾽ἁπαμείας τῆς Συρίας ἐπίσκοπος, Exc. Var. 

ζήλω δείῳ κινούμενος τὰ [ερὰ τῶν Ελλήνων ἐν ᾽ἁπαμείᾳ κατέστρεψε καὶ 
διὰ τοῦτο ἀνῃρέθη ὑπὸ Ἑλλήνων. | Νεκτάριος δὲ 0 Κωνσταντινου- ct. Soz. Vtt, 16 

πόλεως ἐκώλυσε τὺν ἐπὶ τῆς µετανοίας πρεσβύτερον διὼ τὸ yeyovóg 

v. 1 om. f. — 92 Eoy. ὁ ἀπὸ γραμμ. ἐτυράννησεν z. — 3 ἀντιγραφεὺς ὢν 
καίᾳ. — αὐτοῦ h. — 4 Αργαβάστου scr. cum Exc. coll. p. 13, ΣΤ Αρδαβάστου b 
᾿Αρταβάσδου c Αρταυώσδου dyz. — 4 Οὐαλεντινιανὸς — 5 ὁ víog om. f. — 5 ὁ µι- 
κρός add. ex b Exe. om. rell. — Ἰούστης z Ἰούστας etiam Exc. pro Ἰουστίνης. 
— 9 ἐξεκάθηρεν — Ελλήνων b Exc. om. xyz. — 10 ἀσελγεστέρων καὶ βεβηλο- 
τέρων b. — 11 καὶ ὅθεν b. — 12 εἰργάσαντο b. — 14 µεταθεῖντο b µετα- 
Soivro y µετώθοιντο xz. — 106 sig χεῖρας dm. — 18 σταυρῶν τύπους b. — 
ἔχοντα om. y — ἄπερ b Exc. ὅπερ rell. — 385 Συρίκιος b. — 393 ἔτη x9' bgy. 
— 81 Ἁπαμίας g Παμείας b. — 83 Ἁπαμία g. 



Exc. Bar. 
Cram, 1I, 97 

cf. Soz. VII, 11 

Exc. Bar. 

113 B 

62 P 

A, M. 8884 

Malalas p. 547,16 

Exc, Bar, 
Cramer II, 58 

Mal. p. 541, 19 

Éxc. Bar, 
Cramer 11, 95 

114 B 

12 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

ἁμάρτημα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὑπό τινος διακόνου εἰς τὴν γυναῖκα τὴν 

ἐπὶ τῇ µετανοία σχολάζουσαν. ἐν δὲ ᾿Ρώμῃ καὶ πάσῃ τῇ δύσει ἐἔπι- 
μελῶς φυλάττεται ἕως τοῦ νῦν, καὶ τόπος ἠφόρισται τοῖς μετανοοῦ- 

civ. || Θεοδόσιος ὃ βασιλεὺς νόμον ἔγραψε γυναῖκα εἰς διακονίαν μὴ 

προβαίνειν, εἰ μὴ ὑπερβῇ τὰ E ἔτη κατὰ vov ἀπόστολον. | Εὐνόμιον 

δὲ ἐξώρισε παρασυναγωγὰς ποιοῦντα καὶ λαοὺς ἀπατῶντα, καὶ ἐν 
τῇ ἐξορία ἀπέθανεν. | 

| τῷ 9' αὐτῷ ἔτει Πλακίλλα, ἡ γαμετὴ Θεοδοσίου, ἐκοιμήθη 
εὐσεβὴς οὖσα καὶ φιλόπτωχος οἰκείαις χερσὶ λωβοῖς καὶ νοσοῦσιν 

ὑπηρετοῦσα. ταύτης ἀνδριάντα κατέαξαν οἱ ᾽άντιοχεῖς καὶ ἔσυραν 
ἀγανακτοῦντες διὰ τὰ ἐπιτεθέντα δηµόσια παρὰ τοῦ βασιλέως τελεῖν 
αὐτοῖς. oig καὶ ὀργισθεὶς σφόδρα πόθῳ τῷ πρὺς Πλακίλλαν τὴν 

εὐσεβεστάτην ἤμελλε πάντας ἀπολλύειν. εἰ μὴ Φλαβιανός, 6 ἐπίσκο- 

πος Αντιοχείας, ἐλθὼν ὑπὶρ ᾽άντιοχέων ἐπρέσβευσεν' Ἰωάννης δὲ 
ὁ Χρυσόστομος πρεσβύτερος Qv ᾽άντιοχείας τότε καὶ παρὼν λόγους 
δαυμαστοὺς zgóg παραίνεσιν τῶν τολµησάντων κατὰ τῶν βασιλικῶν 

ἀνδριάντων ἐπεδείξατο. | 

κο δε δν ἡς ασ ες x. 

| Tosro τῷ ἔτει ἐπιστρατεύσαντος Θεοδοσίου κατὰ Εὐγενίου 

τοῦ τυράννου καὶ κατελθόντος ἐν Θεσσαλονίκῃ μετὰ τοῦ στρατοῦ 

αὐτοῦ, καὶ εἰσελθόντος ἐν τῇ πύλει, ἐταράχθη ἡ πόλις διὰ τὰ µη- 

τάτα τοῦ στρατοῦ | καὶ διὰ πρόφασιν ἠνιόχου καὶ τοῦ παιδὺς τοῦ 

ἐπάρχου" | καὶ ὕβρισαν τὺν βασιλέα καὶ τὸν ἔπαρχον ἐφόνευσαν. 

τοῦ δὲ βασιλέως μακροθυμήσαντος πρὺς βραχὺ καὶ τὺν λαὺν κατα- 

σιγήσαντος. ἰππικὺν γενέσθαι ἐκέλευσεν" καὶ συναχθέντων τῶν λαῶν 
καὶ τῶν δήµων εἰς τὴν τοῦ ἰππικοῦ θέαν. ἐκέλευσε τὸν στρατὺν 
τοξεῦσαι αὐτούς' καὶ ἀπέθανον τοῦ λαοῦ χιλιάδες δεκαπέντε. | ἑλ- 
Βόντος δὲ αὐτοῦ ἐν Μεδιολάνω. ᾽4μβρόσιος ὁ ἐπίσκοπος ἐκώλυσεν 

αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ἐκκλησίαν. ' ἐν δὲ τῇ τοῦ σωτῆρος γενεθλίῳ 

ἑορτῇ Povgíva µαγίστρω εἰς παράκλησιν ἐλθόντι δεινῶς ἐπέπληξεν 

9 ἐν δὲ τῇ P. xyz τῇ om. b. — 3 ἠφόρισται bh. ἀφόρισται d. ἠφώρισται 
cegm ct f sed η εἰ c in lit, m. 2. — 4 Θεοὸ, δὲ ὁ fec. xz. — διακονίαν b 
Exc. Cram. Soz. διακόνισσαν (διακόνισαν h) xyzA. — 5 προβαίνειν] ἐπιβαίνειν b 
sed im. sec. m. im lit. — ὑπερβὴ] προβαίνειν b. — 7 ἐξορίᾳ] ἐκκλησίᾳ d. — 
9 φιλόξενος h. — λώβης b — νοσοῦντας y. — 10 of om. b. — 11 ἐπιτιθέντα 
em ἐπιθέντα h. — παρὰ om. h. — 18 ἀπολύειν z ἀπόλλειν b. — 19 Εὐγενοῦς 
h. — 50 ἐπὶ Θεσσαλονίκην h εἰς Θεσσαλονίκην d. — 21 καὶ εἰσελθόντος — 
3» τοῦ στρατοῦ op. d. — 21 ἐν τῇ πόλει --- µητάτα om. c. — µητάτα τοῦ bí 
µιτάτα τοῦ z μητατοῦ em, — 29 τοῦ στρατοῦ αὐτοῦ h. — παιδὸς καὶ τοῦ g. — 
38 ὑπάρχου χα. — x«l prius om. hx. — ὕπαρχον xz. — 34 κατασιγάσαντος d 
κατασιτήσαντος ut vid. b. — 97 δεκαπέντε b υε΄ yz i x. — 38 δέ om. g. 
— 6 om. b. — 29 ἐν] z» f. — γεννεθλίω b. 
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᾽μβρόσιος. vóuov δὲ ἐκθεμένου Θεοδοσίου roig καταδικαζοµένοις 

θανάτῳ ἢ δηµεύσει προθεσµίαν À ἡμερῶν εἰς διάσκεψιν δίδοσθαι 

ἐξ ἐπιτροπῆς ᾽άμβροσίου, τότε προσεδέξατο αὐτὸν εἰς τὴν ἐκκλησίαν 

ἔξωθεν τοῦ Δυσιαστηρίου, καὶ οὐ κατὰ τὴν προτέραν συνήθειαν 
ἔσω' ὅθεν καὶ µέχρι νῦν καλῶς ἐκράτησε τὺ ἔθος ἔξω τοῦ Όυσι- 

αστηρίου τοὺς βασιλεῖς ἴἵστασθαι μετὰ τοῦ λαοῦ. | 

| Τῷ ὃδ αὐτῷ ἔτει τοῦ Νείλου ποταμοῦ κατὰ τὸ ἔθοςρ Exe Par. 
ἀνελθόντος, ἔχαιρον οἱ Ἕλληνες Λέγοντες αἴτιον εἶναι τούτου τὸ 
κωλυθῆναι Θύειν τοῖς θεοῖς αὐτῶν. (meo μαθὼν ὁ εὐσεβὴς βασι- 

λεὺς ἀπεκρίθη' "gun γένοιτό ποτε ποταμὺὸν θΒυσίαις χαίροντα ἐπὶ 
τὴν γῆν πλημμυρῆσαι. ὁ δὲ 0:0e τοῦτο ἀποδεξάμενος ἐπὶ τοσοῦ- 
τον εὐλόγησε τὴν ἀνάβασιν τοῦ ποταμοῦ., ὥστε πάντας τοὺς xaT 

Alyvzrov φοβηθῆναι. μὴ καὶ αὐτὴν ᾽αλεξάνδρειαν κατακλύση ἡ τοῦ 

ὕδατος πλημμύρα. | 

Κόσμου Της Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης — ̂ M. 5885 
ἔτη θείας βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εωπε’. σαρκώσεως Θεοδόσιος Οὐαραράνης Σιρίκιος 
ἔτη τπε’. ἔτη "6. ἔτη ια. ἔτη LE 

LE. LG. Ue. 

Κωνσταντ. Ἱεροσολύμων  ᾽άλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Νεκτάριος Κύριλλος Θεόφιλος Μελέτιος 
ἔτη τς’. ἔτη λε’. ἔτη xy. ἔτη κε’. 

9. κζ’. sg. κα. 

| Τούτῳ τῷ ἔτει Θεοδόσιος, ὁ εὐσεβὴς βασιλεύς, Εὐγενίω κραταιῶς Z2 

µαχησάµενος ἐν ταῖς ᾽Αλπίσι πύλαις ζῶντώ τε συλλαβὼν αὐτὺν 

ἀνεῖλεν. ᾿᾽άργαβάστης δὲ διαδρὰς ἑαυτὸν διεχειρίσατο. | 115 Ἡ 

| Τῷ à' αὐτῷ ἔτει τὰ τῶν προφητῶν ᾽αμβακοὺμ καὶ Μιχαίου Exc. Bar. 

λείψανα δεόθεν εὑρέθη Ζεβένω, τῷ ἐπισκύπῳω ᾿Ελευθεροπόλεως τῆς 

Παλαιστίνης χρηµατισθέντι, ἐν δυσὶ χωρίοις τῆς περιοικίδος "EAcv- 

θεροπόλεως. | ἐλδόντι δὲ τῷ βασιλεῖ ἐν ᾿Ρώμῃ προσῆλθον αὐτῷ "up ν νο 

ἐπίσκοποι γνώµῃ Ἰννοκεντίου τοῦ ᾿Ρώμηῆς κατὰ Φλαβιανοῦ ἐπισκόπου 

᾿4ντιοχείας. 

αινέσας αὐτο 

Bar. 

ὁ δὲ χριστιανικώτατος βασιλεὺς τὰ πρὺς εἰρήνην παρ- 

ig ἤνωσε διὰ ιζ ἐτῶν, κελεύσας ἐπισκόπους ἐκ τῆς 

1 post Αμβρόσιος d add. ὡς ov δεῖ αἱμαγμέναις Τεροὶ τὸν οὐράνιον 
δέξασθαι µαργαρίτην. — vopov ἐκθεμ. δέ f δὲ om. em. — ἐκθέμενος h. — roig 
καταδικαζοµένοις b. τοὺς καταδικαζοµένους rell. — 3 προσεδέξαντο f. -— 4 ἔξωθεν] 
ἔξω μέντοι xz. — b µέχρι τοῦ νῦν dg. — 8 τοῦτον m τοῦτο het g ex τοῦτον ut vid. 
corr, τούτο f. — τὸ om. h. — 11 ἀποδεξώάμενος b Exc. ἐκδεξάμενος rell. — 
12 πηὐλόγησε y. — 18 κατακλύσει xz καταλύσει b. — 115 Συρίκιος b, — 193 τς’ 
cy. — 925 εὐσεβής add. ex bhx om. gy. — 30 Ελπίσι codd. Αλπίσι edd. Σάλ- 
πισι Exe, — 27 Αρταβάστος c. — 929 Ζεβένω bc Exc. Βεζένῳ dyz. — 30 χρη- 
µατισθέντα z. — 31 nccessit— episcopus Α. — 32 Ἰψοκεντίου fh. Οὐνοκεντίου 
b Ἰννοκεντίου pr. m. corr. ex Ἰνοκεντίου g. — τοῦ] τῆς g. 



14 ΘΕΟΦΑΝΟΤΥΣ 

ἀνατολῆς ἐν ᾿Ρώμῃ εἰς τοῦτο παραγενέσθαι. μεθ Ov καὶ ᾽ήκάκιος ὁ 
Exc. Bar. in m&. Βεροίας ἐστάλη. |) πολλὰ δὲ γαρίσµατα δέδωκε τῇ ᾿Ρώμῃ Θεοδόσιος. 

περιελὼν καὶ τὰ γινόμενα ἐν τοῖς µαγκιπίοις ἄτοπα κατὰ τῶν 

ἐμπιπτόντων ξένων καὶ ἀποκλειομένων ἕως γήρους ἐν τοῖς µύλωσιν. 
ῥὑμοίως δὲ καὶ τὴν τῶν μοιχευομµένων γυναικῶν ὕβριν ἐν τοῖς πορ- b 
νείοις, μὴ συγχωρήσας ταύτας ἔτι συγκλείεσθαι καὶ διὰ κώδωνος 

τὴν πρᾶξιν ἐλέγχεσθαι. | 
s, A. M. 5886 ig. dads duc ae [soup 

Exo. Bar. Τούτῳ τῷ ἔτει μετὰ τὴν Εὐγενίου τοῦ τυράννου ἀναίρεσιν καὶ 
ne B τὴν τῶν πραγµότων κατάστασιν ἀπῆρεν ἀπὺ Ρώμης ὁ εὐσεβὴς βα- 10 

σιλεὺς Θεοδόσιος καὶ ἤρχετο ἐπὶ Κωνσταντινούπολιν. ἐλθὼν δὲ ἐν 

Μεδιολάνω ἀρρωστήσας Ὀνώριον τὸν υἱὸν µετεστείλατο καὶ θεασά- 

µενος αὐτὸν ῥᾷον ἔσχεν. ἱπποδρομίαν δὲ ἰδὼν μετὰ τὺ ἄριστον 

κακῶς διετέθη ἀθρόως. καὶ μὴ ἰσχύσας τῇ δείλῃ ὀνελθεῖν τῷ υἱῷ 
ἐκέλευσε ταύτην πληρῶσαι' καὶ τῇ ἐπελθούσῃ νυκτὶ ἐκοιμήθη ἐν 15 
κυρίῳ ὑπάρχων ἐτῶν E, βασιλεύσας ἔτη τς. καταλείψας βασιλεῖς 

τοὺς δύο αὐτοῦ υἱούς,. ᾽άρκάδιον μὲν τὸν πρεσβύτερον τῆς ἑῴας. 
Ὀνώριον δὲ τῶν ἑσπερίων. τὺ δὲ σῶμα αὐτοῦ µετήνεγκεν ᾽4ρκάδιος 
ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἔθαψεν εἰς τοὺς ἁγίους ἀποστόλους. | 

λα Ῥωμαίων βασιλεὺς ᾽4ρκάδιος, υἱὸς Θεοδοσίου. ἔτη ιδ’. 20 
Περσῶν βασιλεὺς Ἰσδιγέρδης ἔτη κα. 

α. α. τξ. τα. κ. mq. xy. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ᾽άρκάδιος αὐτοκράτωρ ἀναδειχθεὶς τὸν u£y«v 

ἔμβολον ἄντικρυς τοῦ πραιτωρίου ἔκτισεν. 

A. M. 5888 Ῥώμης ἐπίσκοπος Àq ᾿4ναστάσιος ἔτη y. 25 
BF. B. w. 1. M. 4. wu. 

A. M. 5889 y- y. B. w. λα. wW. κε. 

1 εὖς τοῦτο add, ex b om, xyzA. — 2 Βερύίας Ux Βεροίης z Βερόης f 
Βερύης em. — 3 γινόμενα bx γενόµενα yz. — μαγκιπίοις b µαγκηπίοις dy 
µαγκιπείοις C. µαγκηπείοις z. — 4 ἀποκλειομένων b. ἐγκλειομένων xyz. συγκλειο- 
µένων Exe, — γήρως xz. — μυλῶσι gy. — 5 τήν om. g. — 10 ἀπὸ ᾿Ρώμην hy. 
— 1? Ὠνόριον f. — 14 τὴν δειλίαν ἐλθεῖν b. — 15 ἐπελθούσῃ b. ἐπιούσῃ xyz. 
— 1^" τούς om. h. — υἱοὺς αὐτοῦ yz. — ro» om. y. — De vv. 90 et ?1 dispu- 
tavi in. dissert. de codd, Theophanis. — 22 «' om. cyz. — τα om. b. — v. 25 
om. y; ad annum 5887 transfert g. — ἔτη gh. — 26 1β et 21 ιγ om. cyz. 
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Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν "Ρώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσόκοπος 
Eo». ἔτη τὸ’. ᾽αρκάδιος Ἰσδιγέρδης  Ἰννοκέντιος 

Ky ιδ”. ἔτη κα’. ἔτη τε’. 
. à. α.. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων ᾿άλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Νεκτάριος Κύριλλος Θεόφιλος Φλαβιανὸς 
ἔτη τς’. ἔτη λε’. ἔτη vq. ἔτη xp. 
i. AB. ux. α.. 

Tovro τῷ ἔτει µετετέθη τὸ λείψανα τοῦ ἁγίου προφήτου προ- 

ὁρόμου καὶ -βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἐν ᾽4λεξανδρεία πρὺ ἓξ καλανδῶν 

Ιουλίου, μηνὶ Παυνὶ f. 

W. 4. B. ou. AM.oam gm 
Τούτῳ τῷ ἔτει ἐκάη ᾽4νατύλιος ó λαμπρότατος ἐν ᾽λεξανδρεία. | 

᾽4ρκάδιος δὲ 6 βασιλεὺς ἐποίησεν ἴδιον ἀριθμὸν ἐν Κωνσταντινου- 
πύόλει, οὓς ἐκάλεσεν ᾽4ρκαδιακούς. | 

, , , 

9$. 9. y. ig. Àó. ww. y. 

| Τούτῳ τῷ ἔτει Νεκτάριος. ὁ ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
ἐκοιμήθη. Θεόφιλος δέ. ὁ ᾽άλεξανδρείας ἐπίσκοπος. παρὼν ἐσπού- 

ὅασε κωλῦσαι τὴν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου φῆφον., Ἰσίδωρόν τινα 

ἴδιον πρεσβύτερον μαρτυρῶν ἐπίσκοπον τῆς βασιλίδος διακονήσαντα 

αὐτῷ, ἡνίκα Θεοδόσιος πρὺς Μάξιμον τὺν τύραννον ἐπολέμει. 
δισσὰς ἐπιστολὰς καὶ δῶρα ὑπ αὐτοῦ ἐγχειρισθείς. ὁ δὲ βασιλεὺς 
καὶ πᾶσα y πόλις τὺν Ἰωάννην ἀπὺ ᾽Αντιοχείας ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦτο 
προσκληθέντα χειροτονηθῆναι εὐδόκησαν. ἦν δὲ Ἰωάννης τῶν περι- 
φανεστότων ᾿άντιοχείας, Σεκούνδου πατρὺς καὶ μητρὺς ᾽άνθούσης. 
οὗτος ἐλλογιμώτατος σφόδρα τυγχάνων ἐκ Θείας τὸ πλεῖστον χάριτος 

καὶ τοῖς δεινοτάτοις τῶν Ελλήνων σοφισταῖς ἐθαυμάζετο: ὅθεν 4ι- 
βάνιορ περὶ róv θάνατον ἐρωτηθεὶς ὑπὺ τῶν φοιτητῶν. τίς ἄρα 

διαδέξοιτο τὴν διατριβὴν μετ αὐτόν, ἔφη: ""Iocvvqv ἔλεγον, & μὴ 
τοῦτον ἡμῶν oí Χριστιανοὶ ἀπεσύλησαν”. τὰς μέντοι δείας γραφὰς 

ὁ Χρυσόότομος παρὰ Καρτερίῳ vivi ἡγουμένω µοναστηρίου ἐπαι- 

δεύδη., τὰ δὲ ἐγκύκλια παρὰ 4ιβανίω τῷ προειρηµένῳ. | 

3* Ἰσγέρδις b. — δὲ "Ivox£vriog bh 'Ivoxévriog f. — 6*—10* Ἱεροσολύμων ἐπ. 
Κύριλλος ἔτη λε. 16 c. Ἱερ. ἐπ. Ἰωάννης ἔτη Λε. A. gy Ἱερ. ἐπ. Ἰωάννης 
fry λε Κύριλλος 1β΄ b Ἱερ. ἐπ. Ἰωάννης ἔτη τς β' h. — 9* ἔτη κβ h. ἔτη xs 
rell. — 13 Ἰουλίου add. ex b om. rell. — Παῦνι b. IIaví z. — β add. ex codd. 
— 17 ρκαδιακούς bd Mal Leo ρκαδικούς cyz. — 20 ἐπίσκοπος om. gy. — 
ἐσπούδαζε yz. — 91 Ἰσιδ. δέ τινα x. — 33 imicxomov b εἰς ἐπισκοπήν xyz 
dignum episcopatu A. — 38 Θεοδ. ὁ βασιλεύς xz. — τὸν τύραννον Om. x. — 
25 ἀπὸ ᾽Αντιόχειαν byz. — ἐπὶ τούτω g. — 38 τὸ πλεῖστον] τε πλέον b. — 
30 ὑπὸ τῶν φοιτ. om. h. — 31 Ἰωάννης ο, — 88 ἡγ. ἐν µοναστηρίω g. 

A. M. 5890 

ιτ B 

A. M, 5891 

cf, Malal. 349, 5 

Loo. Gr. 104, 1? 

A. M. 5892 

Exc, Bar. 
Cram. An, LI, 98 

85 P 

115 B 
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Τῷ à αὐτῷ ἔτει ἐτέχθη τῷ βασιλεῖ ᾽4ρκαδίω víog ἐξ Εὐδοξίας 
τῆς 4ὐγούσότης Θεοδόσιος ὁ quxgóg, ὃν ἐδέξατο Ἰωάννης ἐν τῷ 

βαπτίσµατι ὁ Χρυσόστομος. 

A. M. 5893 Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Ἰωάννης ὃ Χρυσόστομος ἔτη s. 
POP. «. A; ad. 5. 5 

Exc. Bar. | Τῶ ἑβδόμῳ ἔτει ᾽άρκαδίου γεννᾶται vlog αὐτῷ Θεοδόσιος ὁ 

μικρὺς ἐξ Εὐδοξίας. | 

A. M. 5894 Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος Ἰωάννης Fry ες’. 
We αν αν ow ws “δι. 

ο. | Toro τῷ ἔτει Γαϊνᾶρ ἐτυράννησε κατὰ ᾽άρκαδίου καὶ πολλὰ 10 
αν wm, Χακὰ τῷ Βυζαντίω ἐπεδείξατο.  ὕρκους δὲ λαβὼν παρὰ ᾽4ρκαδίου 

καὶ δοὺς ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Εὐφημίας ἐν Χαλκηδόνι, τούτους 

παρέβη καὶ πλείονα δράσας κακὰ εἰσῆλθεν ἐν τῇ πύόλει χωρήσας 
πρὺς ἁρπαγὰς καὶ ἑτέρας ἀτοπίας. οὗτος ἐξελθὼν εἰς τὴν Χερρόνησον 

τῆς Θράκης σχεδίας ποιήσας κατεσκεύασεν, ἵνα πρὺς τὴν ᾿ἀσίαν 15 
vb hos ας διαπεράσας τὰς ἀνατολικὰς πόλεις χειρώσηται. || ἔνθα πολέμου σφο- 

δροῦ συρραγέντος κατά τε γῆν καὶ θάλασσαν, ἀπώλετο σὺν τῷ 

στρατεύµατι. 
A. M. 5895 9g. 9. vd. y. B. ww. «. 

Malslas p. 349,12 | Toro τῷ ἔτει Ὀνώριος ἐν 'Póur ταραχὰς καὶ στάσεις ἐκίνη- 20 
19 σεν. ἐπὶ σμικροῖς γάρ τισι πράγµασι κινηθεὶς πρὺς τοὺς πολίας 

"o E κιν ον καὶ μὴ κατασχὼν «τῆς ὀργῆς εἰς 'Ῥάβενναν µεθίσταται. πόλιν τῆς 

Ιταλίας παράλιον. πέµψας δέ τινα τῶν παραδυναστευόντων αὐτῷ 

βάρβαρον τὸ γένος Γάλλον μετὰ πλήθους στρατοῦ ἐκέλευσε πραι- 

δεῦσαι καὶ λυπῆσαι τοὺς εἰς αὐτὸν ἁμαρτήσαντας' bg οὗ μικροῦ 25 
δεῖν 5 Ρώμη πολιορκουμένη διεφθάρη πᾶσα. ὁ δὲ ᾽4λάριχος παρ- 
ἔθετο ἑαυτὸν τοῖς συγκλητικοῖς τῆς πόλεως καὶ πάντα τὸ χρήματα 

6$ P τοῦ παλατίου λαβὼν καὶ τὴν ἀδελφὴν Ὀνωρίου ἀπὺ πατρὸὺς lÀcxi- 

δίαν, μικρὰν οὖσαν παρθένον, πρὺς τὺ o/xtiov ἔθνος ἐπῆλθεν εἰς 

τὰς Γαλλίας. Κωνστάντιος δέ τις κόµης Qv μετὰ ᾿ἁλαρίχου, πιστευ- 50 
θεὶς τὴν κόρην Πλακιδίαν ἔλαβεν αὐτὴν καὶ φυγὼν ἤγαγεν αὐτὴν 

πρὺς τὸν βασιλέα Ὀνώριον. καὶ ἀποδεξάμενος ὁ βασιλεὺς τὸν Κων- 

στάντιον ἐποίησεν αὐτὸν συγκλητικόν. μετ ὀλίγον δὲ χρόνον ἔδωκεν 

- 

2 0 Ἰωάννης b. — vv. 6 εἰ 1 0m. d, — 6 Τούτῳ τῷ ἔτει ρκαδίω γεν- 
νᾶται víog Θεοδόσιος cz. — οἷὸς αὐτῷ b αὐτῷ víóg y. — 8 om. c. — 10 Γαϊνάς 
bdz Γαϊανάς cem. — 14 οὕτως bh. — Χειρόνησον bcyz Yegórvnecov d. — 
16 σφοδροῦ b πολλοῦ rell. — 17 σὺν τῷ στρατεύµατι Ὁ σὺν τοῖς στρατεύµασιν 
rell. — 91 μικροὶς d. — 55 Ῥάβεναν bz. — 38 Ἱτταλίας b. ---π. δέ τινα τῶν 
παραδυναστευόντων b zx. δὲ τῶν παραδυναστευόντων yz m. δὲ τὸν παραδυνα- 
στεύοντα X, — 95 ἐφ᾽ οὗ h. — 28 Ὠνορίου f Ὠνωρίου d. — Πλακηδίαν dh. 
Πλακίδαν f. — 929 οὖσαν μικρὰν π. yz. — sig om. x. — 80 Γαλλίους bd Mal. 
— ev codd. τῶν vulg. — 31 Πλακηδίαν h Πλακίδαν m. — φυγών b Mal 
Om. Xyz. — αὐτήν (seq litura in b) add. ex b Mal. om. xyz. 
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αὐτῷ τὴν κόρην πρὺς yáuov καὶ ἀνηγόρευσεν αὐτὸν βασιλέα" ἐξ ἧς 

ἔσχεν víóv, ὃν ἐκάλεσεν Οὐαλεντινιανὺν νέον. καὶ ἀγωνισάμενος 
Κωνστάντιος σὺν Ὀνωρίω ἀνεῖλεν ἐν 'Póuy τοὺς τυράννους" καὶ 
ἐδήμευσαν τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ εἰρήνευσαν τὴν πόλιν. | Ἰωάννης 

δέ, ὁ µέγας διδάσκαλος, κατεφώτισεν οὐ uóvov τὴν ἐκκλησίαν Κων- 

σταντινουπόλεως., ἀλλὰ καὶ Θράκης καὶ ᾿Ασίας καὶ Πόντου, ὥστε 

καὶ πρὺ τῆς ἁγίας ἐν Χαλκήδόνι συνόδου τῶν ἐκκλησιῶν τούτων 
ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἠἦρχεν. Μακεδονιανὺς δέ τις διὰ τῆς τοῦ 

πατρὺς διδασκαλίας προσήλθε τῇ ἐκκλησία" παραινέσας δὲ καὶ τῇ 
ἰδίᾳ γυναικὶ ἐπιστρέψαι καὶ κοινωνῆσαι μόλις ἔπεισεν. ἡ δὲ κοινω- 
νίαν δοῦσα τῇ ἰδία παιδίσκῃ ἐκ τῶν Μακεδονιανῶν ἐκέλευσεν ἔχειν 

μεθ᾽ ἑαυτῆς. καὶ δὴ προσελθοῦσα τῷ Χρυσοστόμῳω καὶ δεξαµένη 
τὴν κοινωνίαν ἐκ τῶν ἁγίων αὐτοῦ χειρῶν., ὑποκριθεῖσα ταύτην 

µεταλαμβάνειν ἐσχάτως ἀπέδωκε ταύτην τῇ παιδίσκῃ., καὶ λαβοῦσα 
τὴν τῶν Μακεδονιανῶν προσάγει τῷ στύµατι καὶ εὗρεν αὐτὴν Λίθον 

γεγονυῖαν' καὶ φρίξασα προσῆλθεν ὑπότρομος τοῖς ποσὶν Ἰωάννου 
ἐξαγορεύουσα τὸ τόλµηµα καὶ εἰλικρινῶς προσερχοµένη τῇ ἐκκλησία" 
ὁ δὲ λίθος ἐν τῷ σκευοφυλακίω ἀπετέθη φυλάττεσθαι. ἡ δὲ τοῦ 

Χρυσοστόμου ἐπιστολή, ἡ πρὺς Θεόδωρον Μομφονεστίας. οὐχὶ πρὺς 

τὸν πρῶτον. ἀλλὰ πρὺς τὸν ἔσχατον γενόμενόν ἐστιν. | ̓4ρσένιος 

ὅ μέγας κατὰ κόσμον γεγονὼς καὶ πάντων καταφρονήσας τὴν θείαν 
φιλοσοφίαν ἐν Αὐγύπτῳ µετήρχετο, βίω καὶ λόγω καὶ δαύμασι 
διαλάµπων ἐν τῷ μοναχικῷ τάγµατι. 

| Τῷ ὁ) αὐτῷ ἔτει ᾿4ρκάδιος ἔστησε τὸν κίονα τοῦ Ἀηρολόφου, 
καὶ τὴν ᾽αρκαδιούπολιν ἔκτισε τῆς Θράκης. | 

Κόσμου Τῆς Θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εωδς’. ἔτη τὸς’. ᾽Αρκάδιος Ἰσδιγέρδης  Ἰννοκέντιος 
ἔτη id. ἔτη κα. Fry κε’. 

" Bs i5 t. 

Κωνσταντ. ἹἹεροσολύμων ᾿άλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος 
Ἰωάννης Ἰωάννης Θεόφιλος Φλαβιανὺς 
ἔτη s. ἔτη τς’. ἔτη xq. ἔτη «B. 

y. y. i. Ü. 
| Tosro τῷ ἔτει Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος πολὺς ἦν ἐν βίῳ καὶ 

4 ἐδήμευσαν b ἐδήμευσεν xyz. — 8 Μακεδόνιος y. — 9 iv τῇ ἐκκλ. by. 
— 10 τὴν κοινωνίαν y. — 14 ἐπέδωκε egmx. — ἡ παιδίσκη hy. — 16 φρίξας 
b. — εἰσῆλθε em ἦλθε f. — 18 σκευοφυλακείῳ c, — 30 y inscriptionem in 
{επί praemittit hanc: περὶ τοῦ μεγάλου Αρσενίου, quam d in mg. exhibet. — 
Aes. δὲ ὁ xyz. — 34 ἔτει] χρόνω x. — fornesv Αρκάδιος xyz -- 28! εωλβ' 
οσα. — 383 rb cyz. — 38" Ἰσγέρδης b Ἰσδηγέρδης f. — 385 Ἰνοκέντιος bfh 
᾿Ῥηνομέντος g. — 33! Ἰωάννης 0 Xgveócrouog z. — 503 ἕ gy. 

Exc. Rar. 

130 B 

1231 Ἡ 

ef, Georg. Mon 
489, 9 

Leo Gr. WM, 70 

A. M, 5896 

Exec. Bar. 
Cr. An. II, 98 
[rM ο 
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122 B 

A. M. 5897 

Exc. Har, 
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λόγῳ καὶ θΘείοις χαρίσµασι διαλάµπων καὶ ἀκριβὴς περὶ πᾶσαν ἀρε- 
τήν. τοῦτον ἠγάπα πᾶς Ó λαὺς οἰκοδομούμενος σφόδρα ταῖς Ót- 

δασκαλίαις αὐτοῦ, oí δὲ ζῶντες ἀσώτως ἀπεστρέφοντο αὐτόν: of 

καὶ εἰς τὺν κατ αὐτοῦ πόλεμον συνήργησαν. ἐν oig συνέβη καὶ τὰ 
κατὰ Εὐτρόπιον τὺν εὐνοῦχον, ἔτι δὲ καὶ ἡ φιλονεικία Σευηριανοῦ 
τοῦ Γαβάλων πρὺς Σαραπίωνα τὺν ἀρχιδιάκονον Ἰωάννου, καὶ τὸ 
τῶν Μακρῶν, τῶν ἐξ αἰγύπτου φυγόντων διὰ Θεόφιλον. καὶ τὰ 

παρὰ Θεοφίλου πρὺς Επιφάνιον γράμματα". ἐξ ὧν ἁπάντων ὁ 8ε- 
ράπων τοῦ 9:00 Ἰωάννης ἐπεβουλεύετο. || ̓ Επιφάνιρς δὲ ὁ Κύπρου 
ἐλθὼν ἐν τῷ ᾿Εβδόμω χειροτονίας καὶ συνάξεις παρὰ τὴν Ἰωάννου 
γνώµην ἐποίησεν. τοῦ δὲ Ἰωάννου τοῦτο παρορῶντος διὰ τὴν Θείαν 
ἀγάπην καὶ μᾶλλον προτρεφαµένου τὸν Ἐπιφάνιον ἐν τῷ ἐπισκοπείῳ 

συμμεῖναι αὐτῷ, οὐχ εἴλατο προκαταληφθεὶς ταῖς διαβολαῖς Θεοφί- 

Λου ταῖς κατὰ τοῦ µακαρίου Ἰωάννου. | 
ια. τα. η. ε. ὅ. μη. η. 

|| Τούτω τῷ ἔτει Ἰωάννης ó Χρυσόστομος λόγον κατὰ γυναικῶν 

πονηρῶν ἐποίησεν. ὃν οἱ δυσμενεῖς καὶ τῆς ἀληθείας ἐχθροὶ τὴν 

Εὐδοξίαν παρώξυναν Λέγοντες xaT! αὐτῆς εἰρῆσθαι τὺν λόγον. ἡ 

δὲ πρὺς ᾽άρκάδιον δεινὰ πεπονθέναι παρὰ Ἰωάννου λέγουσα τοῦτον 
παρεσκεύασε μετασταλῆναι Θεόφιλον πρόδηλον ὄντα τοῦ Ἰωάννου 

ἐχθρόν' ὃς παραγενύµενος ἐν τῇ «4ρυῖ, τῇ νῦν ᾿Ρουφινιαναῖς λεγο- 

µένῃ, τὴν κατὰ Ἰωάννου ἐπιβουλὴν εἰργάσατο" καὶ τοῦτον τῆς πύ- 

Ίεως ἐξέβαλον. τοῦτο δὲ γνοὺς ὁ λαὺς στάσιν μεγάλην ἐποίησε μὴ 
συγχωρῶν ἐκβληθῆναι τὸν Ἰωάννην. ἐν οἷς καὶ Εὐδοξία τοῖς ὀδυρ- 

μοῖς τοῦ λαοῦ ἐπικαμφθεῖσα παρεκάλεσεν ᾽άρκάδιον vov. βασιλέα, 

καὶ πέµψας Βρίσωνα εὐνοῦχον ἀπὺ Πραινέτου τὸν Ιωάννην ἀνέκαμ- 
ψεν. ὁ δὲ πρὺ δοκιµασίας συνόδου εἰσελθεῖν οὐκ ἠνέσχετο, εἰς 

προάστειον δὲ κατὰ τὸν ᾽άνάπλουν διέτριβεν. ὁ δὲ λαὺς καταβοῶν 
τῶν βασιλέων εἰσαγαγεῖν vov Ἰωάννην ἠνάγκασε καὶ τῷ θρόνω 

ἐγκαταστῆσαι' ὥστε Θεόφιλον καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ φοβηθέντας φυγεῖν 

ἐκ τῆς πόλεως. τότε E' ἐπίσκοποι συνελθόντες ἄκυρα πάντα τὰ κατὰ 

1 καὶ dx*Q. περὶ π. ἀρετήν Om. X. — 5 φιλονικία y φιλονικεία c, — 6 Γα- 
ῥαλῶν by. — Xagamíova y Σεραπίωνα c «Σεραπίονα d. --- ἀρχιδιάκονα f. 
— καὶ τὸ τῶν ---Θεόφιλον om. m. — 1? Μακρῶν] μοναχῶν z. — διὰ Θεοφίλου 
ef. — 8 πρὸς Ἐπ. πεμφθέντα γράμματα z. — 9 τοῦ 9:00 bx τοῦ Χριστοῦ yz. 
— 11i παρῶντος em παρέντος f. — 19 ἐν om. fm. — ἐπισκοπίῳ bdfz. — 13 οὐκ 
εἴλατο (Πλ. f) byz οὐκ εἴλετο x. — 17 δυσµενείας ο. — καὶ of τῆς f — 30 µε- 
τασταλῆναι b Exc. µεταστείλασθαι rell. — πρόδηλον om. f. — 21 ᾿Ῥουφηνιαναῖς 
d ᾿Ῥουφιαναῖς f. — 38 ἐξέβαλεν xyzA. — ἐποίησαν em. — 26 zíuwaca Exc. 
Sozom. VIII, 18. — Βρίσσωνα d et wt vid. Exc. Crisone A, — Πρενέτου b Exc. 
— avíxauwev b ἀνεκαλέσατο xyz reduxit A, — 27 δοκιµασίας b Exc. δηµο- 
σίας XyzA. — 38 Αναπλοῦν bf, — 29 τῶν βασιλέων scr. cum Exc. τὸν βασι- 
λέα b τοῦ βασιλέως xyz wd imperatorem vociferatus A, -—— 31 rd om. y. 
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τοῦ Δείου Ἰωάννου παρὰ Θεοφίλου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐκύρωσαν 
δικαίως. | . 

κ, οι 9.45 9. «v. 

Tovro τῷ ἔτει 9 βασίλισσα Εὐδοξία ἀργυρέαν στήλην ἰδίαν 

123 Ἡ 

A. M. 5898 

5 ποιήσασα ἔστησεν ἐν τόπῳ Λεγομένω τὰ Πιτάκια πλησίον τῆς ἁγίας 05 P 

10 

15 

Eig5vue. Ó δὲ τῆς πόλεως ἔπαρχος. Mewiyolos καὶ ἑλληνόφρων ὤν. 

κρότους καὶ χοροὺς καὶ ὀρχήσεις ἐνώπιον τῆς στήλης ἐπιτελῶν δορύ- 
βους τε ποιῶν ἐλύπει τὺν Ἰωάννην, μὴ συγχωρῶν αὐτὺν ἠσύχως 

τὰς δείας λειτουργίας ἐπιτελεῖν' πολλάκις γὰρ ἔφυρε τοὺς φάλλον- 

τας. ὁ δὲ [ερὺς Ἰωάννης ἐπηνέχθη τούτω διὰ τοῦ λόγου. αὐτὸς 
δὲ τὴν Εὐδοξίαν κατὰ τοῦ Ἰωάννου διήγειρεν ὡς δυσχεραίνοντος 

ἐπὶ τῇ τιμῇ τῆς στήλης αὐτῆς. | καὶ λοιπὺν πάλιν μῖσος κατὰ Ἰωάν- 

vov, πάλιν ὀργή. αὐτὺς δὲ τότε rov λόγον ἐπεδείξατο, οὗ ἡ ἀρχή: 

"alu ᾿Ηρωδιὰς μαίνεται. τότε ἔχθρα τελεία τῆς βασιλίσσης x«t 
αὐτοῦ ἐκινήθη, καὶ πάλιν καθαίρεσις καὶ ἐξορία. ὃ δὲ λαὺς τὴν 

ἐκκλησίαν ἐνέπρησεν' πολλοί τε ὑπὲρ Ἰωάννου ἐκινδύνευσαν. Ἰω- 

άννης δὲ ἐξηλάθη τῆς πόλεως | καὶ ἐξωρίσθη εἰς Κουκουσόν, ἐκεῖθέν 

vé µετηνέχθη tig Πιτυοῦντα. γενόμενος δὲ iv Κομάνοις κατὰ πάρ- 

20 

t£ Pr 

30 

odov τῆς ᾽ρμενίας ἐτελειώθη ἐν κυρίω. | τούτου δὲ ἐξορισθέντος 
᾿4ρσάκιος ἐχειροτονήθη, ὁ ἀδελφὺς Νεκταρίου τοῦ πρὺ τοῦ Χφυσοστό- 

µου. Ἰννοκέντιος δὲ ὁ ᾿Βώμης καὶ Φλαβιανὺς ᾽άντιοχείας οὐκ ἐἔκοι- 

νώνησαν τῇ ἐκβολῇ Ἰωάννου, ἀλλὰ διὰ γραμμάτων róv κλῆρον τῆς 

πύλεως παρεμυθήσαντο καὶ ἐδυσχέραινον ἐπὶ τοῖς τολµήµασιν. || Ἔπι- 

φάνιος δὲ ἐπὶ Κύπρον ἀπέπλευσεν, τοῦ Θεοῦ. ὡς ἔοικεν, τὴν µε- 

τάστασιν αὐτοῦ προμηνύσαντος. φασὶ δὲ ὅτι καὶ Ἰωάννῃ τὴν ἐν τῇ 
ἐξορία τελευτὴν ἐδήλωσεν, καὶ Ιωάννης ᾿Επιφανίῳ τὴν ἐν τῷ πλοίῳ. 

Ηπιφάνιος τοῖς προπέµπουσιν εἶπεν" “σπεύδω ἐγώ. ἀφίημι δὲ ὑμῖν 
τὰ βιῤλία τὴν πύλιν καὶ τὴν ὑπόκρισιν.” | 

Τῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει τελευτᾷ καὶ ἡ Εὐδοξία. 
Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Αρσάκιος Ey f. 

W. cM. A. We Ni Neo RS 

| Τούτῳ τῷ ἔτει A4oxéóiog ὁ βασιλεὺς γενόμενος ἐν Καρύα, 
ἐν Ü xal τὸν ἅγιον μάρτυρα xixiov Λέγουσι παθεῖν, εὐξάμενός τε 

1 παρὰ τοῦ Θεοφίλου yz. — 4 ἀργυραίαν bcyz ἀργυράν d. — 5 -- 
b. — 6 ὅπαρχος x. — ov om. f. — 7 ἐνώπιον τῆς στήλης b om. xyzA. 
8 Ἰωάννην b ἀρχιερέα XyzA. — ἡἠσύχως om. h. — 10 ἐπενέχθη b. — 12 d 
τοῦ Ἰωάννου cg. — 13 απεδείξατο h. — 14 Ἠρωδίας b Ηρωδιᾶς f. — 18 Πι- 
τιοῦντα bcyz. — Κομάνοις bf. Κωμάνοις demz Κομάνοις lit. e Κωμάνοις fact. c. 
— 891 Ἰνοκένειος bfh. — 22 τὸν κλῆρον Κωνσταντινουπύλεως d τῆς πόλεως 
τὸν κλῆρον yz. — 94 ἀπέπλευσεν ἐπὶ Κύπρον z ἀπέπλευσεν om. y. — iv Kongo 
f. — 95 αὐτῷ x. — iv om. h. — 38 βιβλία] βασίλεια Soz. VIII, 15 sed. βιβλία 
eliam Exc. Bar. — 29 τελευτᾷ b ἐτελεύτησε xyzA. — M^ om. f. — 31 om. y. 
— 952 Καρύα b Socr. Καρία rell. Exc. item p. 80 v. 

Exc. Par. 
Cr, Anecd, IT, 99 

Exc, Bar. 

134 B 
Exc. Bar. 
Cr. Anecd. IT, 59 

Exc. Far, 

A. M οκ 

Exe. Bar. 



A. M. 

cf, Cont. Prosp. 

5900 

n, 408 
69 P 

135 B 

ef. Niceph. 
HK. XIV, 1 

cf. Proc. Pers. 
y. 14 B. 

A, M. 5901 
1?6 B 
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καὶ ἐξελθὼν ἐκ τοῦ ναοῦ, εὐθέως ὁ μέγιστος οἶκος ὁ ἐν τῇ Καρύα 
κατέπεσεν. τὸ δὲ πλῆθος σωθὲν τῇ εὐχῆ τοῦ βασιλέως τὴν σωτη- 
ρίαν ἐπέγραψεν. | 

κ ος ob δε 

| Tovro τῷ ἔτει ἐν ᾿Ρώμῃ ἐμυκήθη ἡ yn ἐπὶ ἡμέρας E. καὶ 
ἐσφάγη Στιλίχων ó λαμπρότατος ἐν ᾿Ραβέννῃ, καὶ ἄλλοι δὲ δυνάσται. 
αὐτῷ δὲ τῷ ἔτει 4ρκάδιος ἐτελεύτησε πρὸ τα καλανδῶν Σεπτεμβρίου.! 

Tov δὲ νέον Θεοδόσιον µικρύτατον ὄντα καὶ ἀπερίστατον κατα- 

νοήσας ᾿4ρκάδιος ὁ πατήρ. καὶ δείσας, μὴ ἀπό τινος ἐπιβουλευθῇ, 
βασιλέα αὐτὸν ἀναγορεύόσας κουρότορα αὐτοῦ κατὰ διαθήκας κατέστη- 

σεν Ισδιγέρδην., τὺν τῶν Περσῶν βασιλέα. Ἰσδιγέρδης δέ, ὁ τῶν 
Περσῶν βασιλεύς, τὴν ᾽άρκαδίου διαθήκην δεξάµενος εἰρήνῃ ἀφθόνῳ 

πρὺς Ῥωμαίους χρησάµενος Θεοδοσίω τὴν βασιλείαν διεσώσατο" καὶ 

᾽Αντίοχόν τινα Δαυμαστόν τε καὶ λογιώτατον ἐπίτροπόν τε καὶ παιδ- 

αγωγὺν ἀποστείλας γράφει τῇ συγκλήτω Ρωμαίων τάδε’ ᾽αρκαδίου 

κοιµηθέντος κἀμὲ κουράτορα τοῦ παιδὺς καταστήσαντος, τὸν ὀναπλη- 

ροῦντα τὺν fuóv τόπον ἀπέστειλα. μή τις οὖν εἰ ἐπιβουλὴν τοῦ 

παιδὺς ἐπιχειρήσῃ. ἵνα μὴ πόλεμον ἄσπονδον κατὰ Ρωμαίων ἆνα- 
καινίσω. ὁ δὲ Αντίοχος ἐλθὼν ἦν σὺν τῷ βασιλεῖ: ὑπὺ δὲ τῷ αὐτοῦ 
δείω Ὀνωρίω καὶ Πουλχερίαᾳ τῇ ἀδελφῇῃ αὐτοῦ τὰ Χριστιανῶν ἐπι- 
στηµόνως ἐπαιδεύετο. καὶ ἦν εἰρήνη ἀναμεταξὺ Pouatov καὶ Περσῶν. 

μάλιστα τοῦ ᾽άντιόχου πολλὰ ὑπὲρ Χριστιανῶν γράφοντος' καὶ οὕτως 
ἐπλατύνθη ἐν Περσίδι Ó χριστιανισμός, Mp τοῦ ἐπισκύπου 

Μεσοποταμίας. μεσιτεύοντος. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Ηερσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

ελα’. ἔτη να’. Θεοδόσιος Ἰσδιγέρδης  Ἰννοκέντιος 
" np. ἔτη κα’. Fn νε. 

με’. ig. 
Κωνσταντ. hoseslégas * flakovdoelag ᾽Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
᾽ττικὺς Ἰωάννης Θεόφιλος Φλαβιανὸς 
ἔτη κ. ἔτη τς’. ἔτη x. ἔτη x. 

α.. η. xg. ig. 

Toro τῷ ἔτει ᾿4ρκαδίου τοῦ βασιλέως τελευτήσαντος, ὃς ἐβα- 

4 ια prius om. cy. — 6 Στηλέων ez Στηλήχων by. — 'Peffvy g 'Pa- 
βένι h. — δέ add. ex b om. xyz. — Ἱ πρὺ ια] πρὸς αἱ f. — καλάνδων d. — 
10 κουράτωρα g item v. 16. — 11 Ἰσδηγέρδην d. — τὸν om. b. — Ἰσδηγέρδης 
x. — 12 ἀφθόνως h. — 14 τε om. x. — 17 τὸν τόπον τὸν ἐμόν xyz. — εἰς ἐπι- 
βουλήν bx sig om. yz in insidias — conetur A. — 18 ἐπιχειρήσει bh. ἐπιχηρήσει 
em ἐπιχρήσει f. — μὴ om. b. — ἀνακαινίσω Ὁ ἀνακαινίση (-νήσει h) z dva- 
κινήσῃ (-σει f) fx A. ἀνακοινήσῃ (-νίσῃ m) em. — 30 Πουλχερίας τῆς ἀδελφῆς 
by. — τὰ om. f. — 22 καὶ οὕτως -- χριστιανισμός om. κ. — 23 Μαρουθᾶ — 

µεσιτευόντος add. ex b om. xyz. — 97! sQysa ef, — 27* v5a' f. — 21* Ἰσδη- 
γέρδης f. — 921^ Ἰνοκέντιος bfh. — 33* ἔτη ey h. 
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σίλευσε μετὰ τὴν τελευτὴν Θεοδοσίου τοῦ πατρὺς ἔτη ιδ”, μῆνας y, 
ἡμέρας i:0', συμβασιλεύσας καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἔτη ιβ. κατέλιπε 
Θεοδόσιον τὸν υἱὸν αὐτοῦ βασιλέα ἐτῶν η ὄντα, συμβασιλεύσαντα 
δὲ τῷ πατρὶ ᾽4ρκαδίω ἔτη c. Θεοδοσίου δὲ αὐτοκράτορος γενο- 
µένου, | Πουλχερία, ἡ τούτου ἀδελφή, παρθένος δέκα καὶ πέντε Ὡς PS. 
ἐτῶν οὖσα τὴν βασιλείαν σὺν θεῷ καλῶς διώκει. εἶχε δὲ καὶ ἄλλας 
δύο ἀδελφάς, ᾽4ρκαδίαν καὶ Megívav: καὶ ταύτας παρθενεύειν ἡ 
Πουλχερία ἔπεισεν. Θεοδόσιον δὲ τὺν ἀδελφὺν ἐπαίδευσε σοφωτότη 

τυγχάνουσα καὶ Θεῖον νοῦν κεκτηµένη. τὸν δὲ ἀδελφὺν Θεοδόσιον 

πρὺ πάντων μὲν εἰς τὴν κατὰ δεὺν εὐσέβειαν, ἔπειτα δὲ καὶ εἰς 

ἦθος καὶ λόγον καὶ βάδισμα καὶ γέλωτα καὶ στολὴν καὶ καθέδραν 

καὶ στάσιν βασιλικῶς ἐξεπαίδευσεν. πολλὰς δὲ ἐκκλησίας καὶ πτωχεῖα 70 P 

ξενῶνάς τε καὶ μοναστήρια κτίσασα πᾶσι καὶ τὰς ἁρμοδίους προσ- 
ódove βασιλικῶς ἀπένειμεν. ὁ δὲ Σωζομενός φησι περὶ αὐτῆς. ὅτι 

καὶ Θείας ἐμφανείας ἠξιοῦτο. | 
B. τε. υ. B. 9. xy. vw. A. M. 5902 

Tovro τῷ ἔτει Αττικός. ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Iovócióv No, Batooo.? 

τινα παραλυτικὺν νουθετήσας. πείσας τε καὶ βαπτίσας ὑγιῆ ἐκ τῆς ef. Socr. VI 4 
xoAvufhj9geg ἀνήγαγεν. κατὰ δεὺν γὰρ Λέγεται βεβιωκέναι. | 

ον δι ος X4 x: ο. WE A. M. 5903 

| Tosro τῷ ἔτει Ρώμη παρελήφθη ὑπὺ Aagí(yov πρὺ θ΄ κα- Prosp. a. 410 
λανδῶν Σεπτεμβρίου: | καὶ μεθ) ἡμέρας ὀλίγας Κωνσταντῖνος ÓMare.Com.a 411 
λαμπρύτατος ἐσφάγη καὶ ἄλλοι πολλοί. 

d. iu. a. 0. ια. κ ar. A. M. 5904 
4 : ; / , A ; $3 cf. Fast. | Tovro τῷ ἔτει ἐσφάγησαν ἐν Γαλλίαις Ιοβιανὺς καὶ Σεβαστια- i, Fat 

νὺς of λαμπρύτατοι. καὶ ἦλθον a( κεφαλαὶ αὐτῶν ἐν ᾿Ρώμῃ. καὶ 
μεθ ἡμέρας ιε ἐσφάγησαν Σαλούστιος xal ᾿Ηρακλειανός. | 

Ῥώμῃς ἐπίσκοπος Ζώσιμος ἔτη η’. A. M. 5905. 

€. MW. a. 4. 4. mq. uw. 

| Toro τῷ ἔτει οἱ Ἰουδαῖοι ἐν ᾽αλεξανδρεία κακὰ πολλὰ Exc. Barocc. 
Χριστιανοῖς ἐνεδείξαντο. συνθέµενοι γὰρ πρὺς ἀλλήλους φορεῖν 
δακτύλιον ἀπὺ φοίνικος, τῇ νυκτὶ βοᾶν παρεσκεύασαν κήρυκας. ὅτι 

ἡ ἐκκλησία ἐνεπρήσθη. τῶν δὲ Χριστιανῶν συνδραµόντων. τούτους 

9 κατέλειπε fh. — 3 τὸν víóv αὐτοῦ Oro. h. — ἐτῶν ὄντα η g. — cvu- 
βασιλεύσαντος cz. — 5 ἐτῶν δέκα καὶ πέντε x. — 6 οὖσα b ὑπάρχουσα xyz. 
— διώκει Cram. Suid. v. Πουλχερία διοίκει Ὁ ἐδιοίκει xyz. Exe, — καὶ om. 
em. — 7 Μαρίαν y. — 8 δὲ om. y. — τοῦ δὲ ἀδελφοῦ Θεοδοσίου g. — 
13 ξενεῶνας f. — xtícag ἅπασιν y. — καὶ om. dz. — 16 f. ιδ’. γ΄. B. 9. xy. 
9. uy. cef. — 117 ὁ ἐπίσε. b. — míox. ὁ Κωνσταντ. h. — 95 Ἰοβιανός b 
Ἰουβιανός rell. — Σεβαστός g. -- 927 δεκαπέντε b πέντε g £' rell. — 'Hoa- 
κλιανός ehm, — 28 ἔτη x em ἔτη νε befy, — 29 197] i£ y. — 30 of Ἰουδαῖοι 
bh of om. rell. — 31 Χριστιανοῖς be. roig Χρ. rell. — 83 ἡ om. f. — ἐνεπρίσθη fh, 

TukoPHANIS CHRON. Τ. 6 
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oí Ἰουδαῖοι κατέσφαζον. τοῦ δὲ δράµατος φωραθέντος, o(. Χριστια- 

vol ἄρχοντες τούτους τῆς λεξανδρείας ἐξήλασαν καὶ τὰς ὑποστάσεις 

αὐτῶν ἐδήμευσαν. | 

Τῷ ' αὐτῷ ἔτει ᾽ντίοχος ὁ Πέρσης ἐκποδὼν γέγονεν. καὶ ἡ 

135 B. µακαρία Πουλχερία τελείως τῶν πραγμάτων ἐκράτησεν. 5 

A. M.5900 Κόσμου Τῆς Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη θείας βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

ες’. σαρκώσεως Θεοδόσιος Ἰσδιγέρδης Ζώσιμος 
ἔτη vc. ἔτη uf. En κα’. ἔτη η’. 

ς. x. B. 10 

Κωνσταντ.  Ἱεροσολύμων — AàAs&evOotlag Avriogeteg 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
᾽Αττικὺς Ἰωάννης Θεύφιλος Φλαβιανὸς 
ἔτῃ x. Kr τς’. Ery s. ἔτη κβ.. 
σ. py. xt. i. 15 

τι Ῥ Tovro τῷ ἔτει Ἡπατίαν τὴν φιλόσοφον, Βυγατέρα Θέωνος τοῦ 

φιλοσύφου. βιαίω θανάτω τινὲς ἀνεῖλον. 

Exc. Bar. | TG à' αὐτῷ ἔτει Ἰσδιγέρδης, ó τῶν Περσῶν βασιλεύς, z96- 
τερον Μαρουθᾶ., τοῦ ἐπισκόπου Μεσοποταμίας, ταῖς παραινέσεσι 

πειθόμενος καὶ ᾽4ῤδαᾶ, τοῦ τῆς βασιλευούσης ἐν Περσίδι πόλεως 20 
ἐπισκόπου. εἰς ἄκρον δεοσεβὴς yéyovev, ὥστε ἔμελλε σχεδὺν βαπτί- 

ζεσθαι διὰ τὰς Θαυματουργίας τοῦ Μαρουθᾶ., καὶ τοὺς μάγους ὡς 

ἀπατεῶνας ἐκόλαζεν. | τῷ δὲ κ΄ ἔτει ὑπὺ τῶν μάγων ἀπατηθεὶς µέγαν 
κατὰ τῶν ἐν ΙΠερσίδι Χριστιανῶν διωγμὸν ἀνεκίνησεν: τῷ δὲ xc 

et. Ex uS ἔτει τετελεύτηκεν. || αἰτία δὲ τοῦ διωγμοῦ αὕτη γέγονεν" ᾽αβδαᾶς, ὁ 925 

τῆς βασιλευούσης ἐν ΙΠΠερσίδι ἐπίσκοπος. ζήλω uiv 9:00 φερόµενος, 

οὐκ εἰς δέον δὲ τῷ ζήλῳ χρησάµενος τὺν ναὺν τοῦ Πυρὺς ἐνέπρησεν. 
τοῦτο δὲ γνοὺς ὁ βασιλεὺς τὰς ἐν Περσίδι ἐκκλησίας καταλυθῆναι 

προσέταξε καὶ τὸν ᾽᾿4βδαᾶν διαφύροις κολάσεσιν ἐτιμωρήσατο. τοῦ δὲ 
διωγμοῦ ἐπὶ ε χρόνους κρατήσαντος, πολλοὶ μάρτυρες καὶ ἀναρίθμη- 30 

cf. Sozom, I 11 TOL. ἀνεδείχθησαν" | o£. γὰρ μάγοι κατὰ πόλεις καὶ κώµας ἐπιμελῶς 

ἐθήρευον τοὺς λανθάνοντας. ἄλλοι δὲ καὶ αὐτομότως ἑαυτοὺς κατ- 

1:9 2 εµήνυον, ὥστε μὴ σιγῇ δόξαι τὺν Χριστὸν ἀπαρνεῖσθαι. ἀφειδῶς δὲ 

1 οἱ om. g. — Κατέσφαζον b Exc. κατέσφαξαν xyz. — δραµόντος f. — 
8* Ἰσδηγέρδης f «ιγέρδις e. — 95 ἔτη η em ἔτη ιβ z ἔτη wu cf ἔτη om. 
num. b. — 16 Ὑπατείαν fm. — 18 Ἰσδηγέρδης x «ιγέρδις m. — προτέραν h. 
— 19 Μαρουθώ g sine acc. c. — 30 ἡβδαὰ τοῦ cegm "fjóadrov b. — 92 Ma- 
ρουθά c Μαφραθά g. — 923 ὑπὸ τῶν μάγων —x« ἔτει add. ez Ὁ om. xyz. — 
25 ἐτελεύτησεν h. — τοῦ διῶγ. αὕτη yíyovtv: Aff. Ὁ τοῦ ὃ. αὐτοῦ γέγονεν 
Αβὸ. xyz. — ᾱβδαάς egmx ᾿βδάας b. — 39 βδαάν gy Αβδάαν b fac x. 
— 81 ἐδείχθησαν g. — κώµας b Soz. χώρας rell — ἐπιμελῶς om. g. — 
82 αὐτομάτως] τοὺς ὑπάτους g. — 39 ἀπαρνεῖσθαι b Soz, ἀπαρνήσασθαι gxy 
ἀρνήσασθαι h. 
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τῶν Χριστιανῶν κτεινοµένων. πλεῖστοι καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς βασιλείοις 
ἀνῃρέθησαν. | πολλοὶ δὲ καὶ τοῖς ᾿Ρωμαίοις προσέφυγον. | ef. Socr, VII, 18 

ο μαι Ww. bo οι dg a. A. M, 5907 

[| Toro τῷ fru Θεόφιλος, ἐπίσκοπος ᾿4λεξανδρείας, ἀπεβίως, tie Per 1ο 
" LH 1 * , - , , , -— B 5 καὶ Κύριλλος, ὄνεψιὸς αὐτοῦ, ἀντ αὐτοῦ προεχειρίσθη. | 

Tà à' αὐτῷ ἔτει ἤνθει ταῖς διδασκαλίαις ᾿Ησύχιος, πρεσβύτερος 
t , . 

Περοσολύμων. 

Περσῶν βασιλεὺς Οὐαραράνης ἔτη x. A. M, 5908 
᾿Αλεξανδρείας ἐπίόκοπος Κύριλλος ἔτη AB. 

10 y. α. Od. wy. aw. α. WX. 

| Tovro τῷ ἔτει Ἰουδαῖοι εἰς τὸ Ἰμμὺν παιδίον Χριστιανὺν Exc. Bar. 

συλλαβόντες, ὡς παίζοντες δῆθεν καὶ rov σταυρὺν διασύροντες, τὸν 

αὐτὸν παῖδα ἐκρέμασαν ἐπὶ ξύλου ἀνελύντες βασάνοις. τοῦτο γνοὺς 

6 βασιλεὺς Ιουδαίους πρεπόντως ἐκόλασεν. | 
15 δι δν 24. 9. w. B. x. A. M. 5909 

ἓ e. αν ὃς y. κα. A. M. 5010 

Ἱεροσολύμων ἐπίσκυπος Πραῦλιος ἔτη x. A. M. 6811 
, " , , , , , i: P 

M. ὃν P. MN. 0 W 130 Ἡ 

Toro τῷ ἔτει 4εοντίου τοῦ φιλοσύφου Δυγατέρα ᾽4θηναῖδα kxc. nar. 

90 λεγομένην ἐβάπτισεν ᾽ττικὺς. καὶ Εὐδοκίαν µετωνόμασεν. Write κατὰ ολ 

γνώµην Πουλχερίας γημᾶται Θεοδοσίῳ, κάλλει σώματος καὶ συνέσει 

ψυχῆς καὶ ἐν λόγοις διαπρέπουσα. | 
Τῷ à' αὐτῷ ἔτει ἐγεννήθη Οὐαλεντινιανός, ὁ υἱὸς Κωνσταντίου ο Mn. 

, . ; . ας 

καὶ Γάλλας Πλακιδίαρ ἐν 'Ῥαβέννῃ. | 

925 Κόσμου Της θείας Ρωμαίων Περσῶν Ῥώμης — ̂ Μ. 6013 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

£y. ἔτη vi. Θεοδόσιος —  Ovaga«gávysc Ζώσιμος 
ἔτη up. Fr x. ἔτη η’. 

iB. ἕ. η. 

30 Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων  ᾿λεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

᾽Αττικὺς Πραύλιος Κύριλλος Θεόδοτος 
ἔτη κ’. ἔτῃη κ. | ^ ἔτηῃ λβ. ἔτη d. 
iB. B. és «. 

35 | Tovro τῷ ἔτει ᾽άττικὺς Ó ἐπίόκοπος τοὺς Ἰωαννίτας ὁρῶν Exc. Bar. 
o τῆς ἐκκλησίας συνάγοντας., τὸ ὄνομα Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστύμου 

1 πτεινομένων b κτεννοµένων emx κτενοµένων (πταιν. h) z κπατατεµνο- 
µένων f. — ἐν αὐτοῖς τοῖς βασιλείοις b Soz. ἐν αὐταῖς ταῖς βασάνοις xyz. — 
4 τῷ ὃ᾽ αὐτῷ ἔτει d. — ὁ Θεόφ. b. — b ὁ ἀνεφιός Xyz 0 om. b. — 9 ἔτη 2g b 
ἔτη Ay  cyz. — 11 τὸ Ἰμμόν b τὸ Ἴμμον g τὸ Ἴμμον h τὸ Ἴμμον sime acc. c 
τὸν Ἴμμον em τὸν Ἴμμον sine acc. f. — πεδίον b. — 12 διασύραντες em, — 
16 ε’. γ΄. 9... E. Υ. καὶ. οὗ. — 17 Erg i b. — 22 ἐν om, h. — 23 Kovorar- 
τίνου y. — 24 καὶ z om. bcy. — Γάλας g. — Πλακηδίας h. — 385 ἔτη xy bem 
ἔτη εε΄ cfh ἔτη τα g. — 83 Θεοδόσιος em, — 38? ἔτη Ay' b. — 841 if om. 
ef. — 35 0 om. b. — Ἰωαννήτας bcyz. 

6* 
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ἐν τοῖς διπτύχοις ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ μνημονεύεσθαι προσέταξε καὶ πολ- 
λοὺς τῇ ἐκκλησίᾳ ἤνωσεν. | 

Τῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει ἐγεννήθη Οὐαλεντινιανὺς ὁ μικρός, υἱὺς Κων- 

σταντίου, ἐν ᾿Ῥαβέννῃ, ἐξάδελφος Θεοδοσίου. 

A. M. 5913 Ῥώμης ἐπίσκοπος Βονιφάτιος ἔτη y. 
wg. 5. α. ay. y. $. f. 

Toíro τῷ ἔτει Κωνστάντιος, ὁ πατὴρ Οὐαλεντινιανοῦ, ἐβασί- 

λευσε πρὺ 5’ ἰδῶν Φεβρουαρίων: καὶ ἐσφάγη πρὺ ὁ΄ νώνων Σεπτεμ- 
βρίων. 

A. M. 5914 a. pf ο ὃν 4 D. 

Tovro τῷ iru ἐσφάγη Κάλλιστος Ó αὐγουστάλιος ἐν λεξαν- 

δρεία ὑπὺ τῶν ἠδίων δούλων μηνὶ O08 (. 

A. M. 5915 uH. w. y. w. 4. wq. d. . 

Τούτω τῷ ἔτει ἐτελεύτησεν Ὀνώριος ὁ βασιλεὺς ἐν '"Póuy τῇ 
i£ τοῦ 4ὐγούστου μηνός, καὶ ἐδηλώθη ἐν Κωνσταντινουπόλει" καὶ 

ορ m ἐκλείσθη ἡ πόλις ἡμέρας ξ’. | τούτου δὲ τελευτήσαντος, Ἰωάννης 
ist B τις ἐκ τῶν βασιλικῶν ὑπογραφέων τὴν ἐν ᾿Ρώμῃ βασιλείαν ἁρπάζει 

καὶ πρεσβείαν πρὺς Θεοδόσιον ὁἀποστέλλει δεχθῆναι εἰς βασιλέα 
δεόµενος. ὁ δὲ Θεοδόσιος τοὺς πρεσβευτὰς ἐν φρουρᾷ κατακλείσας 

᾽4ρδαβούριον τὸν στρατηγὺν ἀποστέλλει xov! αὐτοῦ" Ov τινα Ó τύ- 

ραννος εἰς ᾿Ράβενναν χειρωσάµενος κατέκλεισεν. τοῦτο μαθὼν Θεο- 

δόσιος "άσπαρα. τὺν τούτου víóv, ἀποστέλλει κατ αὐτοῦ, καὶ τῇ 

10 

15 

20 

τοῦ θεοφιλοῦς βασιλέως εὐχῇ ἄγγελος κυρίου £v σχήµατι ποιµένος - 

φανεὶς ὡὠδήγησε τὺν "ἄσπαρα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ' καὶ ἄγει αὐτοὺς 

διὰ τῆς παρακειµένης τῇ Ραβέννῃ λίμνης ἀβότου οὔσης. ἣν ὁ 950g 
βατὴν εἰργάσατο ὥσπερ ἐπὶ τῶν Ἰσραηλιτῶν. καὶ διαβάντες διὰ 
ξηρᾶς, ἀνεωγμένας τὰς πύλας τῆς πόλεως εὑρόντες, τὺν μὲν τύραννον 

AIL M ἀνεῖλον., τὸν δὲ ᾽4ρδαβούριον τῶν δεσμῶν ἀπέλυσαν. | τούτου δὲ 

ἀναιρεθέντος. ὁ βασιλεὺς Θεοδόσιος Οὐαλεντινιανόν, τὺν υἱὸν 

Φ 

3 ὁ μικρός add. ex b om. rell. — 6 υἷός h. — Κωνσταντίνου y. — 
v. 5 om. b. — Βονηφάτιος by Βονυφάτιος c. — 6 wy. 6. 9 iy. y. e. Bm ay. 
s. uy. y s.a. f. cf ay s a ιγ. 5’. n. β.. em. — ee. 1—10 om, h. — 8 iv- 
δῶν b εἰδῶν rell. — φευρουαρίων gm. -— νώνων cg νόνων rell. — σεπτεµ- 
βρίων c cizrtufoío fg σεπτεβρίῳ em σεπτεµβρίου b. — 10 ιδ, EZ. B. ιδ’. E. 
B.y.em εδ”. ἕ. i9. E. B. Υ. $ ιδ. E. ιδ. Y. ζ. B. y. ο. ιδ. ζ. ε. Ww. 
V. E. y. g. — 18 wu. η. κα’. ag, s. Π. z. — 14 τελευτὴ Ὀνωρίου βασιλέως 
Αὐγούστου βασιλεύσας iv ᾿Ῥώμῃ χρόνους λε’. mg. f£. — 16 ἐδηλώθη] ἐδήθη f. — 
16 ἡμέρας f' τούτου (τοῦ h) τελευτήσαντος. Ἰωάννης δέ (δὲ om. y) τις xyz. — 
17 ὑπογραφέων f. m. corr. ὑπογράφων b. ὑπογραφῶν yz sine acc. c. — 18 πρέσβεις 
xz. — 19 ἐν φρουρᾷ (ῥουφᾷ f) τοὺς πρεσβευτὰς (πρέσβεις d) xyz. — 20 ἀποστέλλει 
κατ᾽ αὐτοῦ τὸν στρατ. 4ρδ. X. — Αρταβούριον y. — 51 Ῥάβεναν bem 'Poff£vyev h 
ἵῬαβέννα f. — τοῦτο δὲ µαθών xyz δὲ om. b. — 297 εὐὑρόντε τῆς πόλεως 
xyz. — 98 ἀνεῖλεν g. — Αρταβούριον c 

25 



ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 85 

Κωνσταντίου καὶ Γάλλας Πλακιδίας. καίσαρα ποιήσας ἐπὶ τὰ ἑσπέρια 
, , ^ ^ , H ε , 1 1 s, 
ἀπέστειλε μετὰ τῆς ἐδίας uxtroóc, "Hàíova δὲ τὸν πατρίχιον συν- 

απέστειλεν ὡς ὀφείλοντα καταστῆσαι αὐτόν" καὶ ἐβασίλευσεν ἔτη AB. 
Αντιοχείας ἐπίσκοπος Ἰωάννης Fry ag. A. M. 5916 

5 ig. 9. 0. aug. sg. 9. «. 
Tovro τῷ ἔτει ἀκαταστασίαι καὶ ἀλληλοκτονίαι ἐν ᾽λεξανδρείᾳ 132 5 

γεγόνασι πολλαί. 

| Τῷ à' αὐτῷ ἔτει Θεοδόσιος διὰ ᾿Ηλίωνος πατρικίου στέφανον εἰ. Socr. V1, 21 
βασιλικὺν ἔπεμψε τῷ Οὐαλεντινιανῷ ἐν 'Póuy. | Μαρουθᾶς δέ, ὁ ct. Socr. vi s 

10 ἐπίσκοπος Μεσοποταμίας. τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως Περσῶν ἸΙσδιγέρδην 

δαιμονῶντα ἰάσατο διὰ προσευχῆς καὶ νηστείας, ὅθδεν ὁ Ἰσδιγέρδης 

πολλὴν πληροφορίαν εἰς τὸν χριστιανισμὺν προσελάβετο. 
Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης — A.M. 6811 

ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
15 ελιζ. ἔτη υιζ’. Θεοδόσιος Οὐαραράνης  ΚΝελεστῖνος 

ἔτη up. ἔτη x. ἔτη ur. 
i {. «. 

Kovctavr. Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας ᾽Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

20 ᾽Αττικὺς Πραύῦλιος Κύριλλος Ἰωάννης 
ἔτη x. ἔτη κ’. ἔτη 1β. ἔτη aq. 
E. {’. Ü. B. 

wj. τα. D. ή. η. τα. y. A. M. 5918 
| Tosro τῷ ἔτει τοῦ Ἰσδιγέρδου Δανόντος, Οὐαραράνης, 6 Teeioret 

56 τούτου παῖς, σὺν τῇ βασιλείᾳ καὶ τὺν τῆς εὐσεβείας διωγμὺν 

διεδέξατο || καὶ πρὺς Θεοδόσιον πρέσβεις ἔπεμψε τοὺς φυγάδας ἔξαι- πι oper. VIL, 18 
τούµενος. Θεοδόσιος δέ, ὁ τῶν ᾿Ῥωμαίων βασιλεύς, οὐ κατεδέξατο 

τούτους προδοῦναι. ἐκ τούτου ἀρθεισῶν τῶν σπονδῶν πόλεμος 

δεινὺρ συνεκροτήθη. καὶ ὁ μὲν Θεοδόσιος ἀποστέλλει ᾿4ρδαβούριον 

30 στρατηγὺν μετὰ δυνάµεως ᾿Ρωμαϊκῆς, Οὐαραράνης δὲ ἀποστέλλει 
Ναρσαῖον στρατηγὺν σὺν δυνάµει Περσικῇ. καὶ πολλὰς µυριάδας 

Ζαρακηνῶν πρὺς βοήθειαν ἔχων. ὁ δὲ ᾽αρδαβούριος καταλαβὼν 
τὴν Περσίδα καὶ πορθήσας τὴν Λεγομένην ᾽αρζανηνὴν ἐπαρχίαν ἐπὶ 

1 Κωνσταντίνου f. — Γάλλας b Γάλλης xyz. — Πλακηδίας h. — 92 μετὰ 
— συναπέστειλεν b om. xyz. — Ἠλίωνα b. — 3 ὀφείων c ὀφείλον d. — 
αὐτόν b αὐτὸν βασιλέα gy αὐτὸν καὶ βασιλέα hx. — 1β b Ao xyz. — ἔτη 
1α ἦν δὲ χρόνων s/ Οὐάλεντος h g9óvov ς ἦν Οὐαλεντινιανὺὸς ad v. 1 ín 
mg. ponunt fg. — 5 τς. 8’. ιβ. τς. ς’. 8’. v, π. — 8 Ἠλίωνος b. — 9 Ma- 
ρουθάς egm sine acc. c. — 10 Ἰσδηγέρδην x. — 11 δαιµονγόντα em δαιμονιῶντα d. 
— 6 om. yz. — Ἰσδηγέρδης x Εἰσδιγέρδης g. — 21? ἔτη Ay Ὁ ἔτη κβ g. — 
v. 28 hic om. em cf. p. 86, 14. — 34 τοῦ om. xyz. — Ἰσδιγέρδους b Ἴσδη- 
Ὑέρδου x. — Θανέντος h. — 26 διεδέξατο διωγµόν xyz. — 928 ἐκ τούτων hy 
ἐκ πλείστων g. — 30 τὸν στρατηγόν xyz. — ῥωμαϊκῆς] πολλῆς h. — Οὐαράνης f. 
— 31 Ναρσαῖον scr. e Socr. Αρσαίον d ρσαιον sine acc. ο ἄρσεον ΥΣ ᾿Αρσένιον 
b. — µετά δυνάµεως Περσικῆς g. — 33 Αρζανηνὴν Socr. Αρζανίνην b. Aofaviv 
dehm Αρζάνην f ᾽ρζανην sine acc. c. ᾽Αρξανήν g. 
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cf. Bocr. 
VII, 50 

ΑΛ. M, 5919 

Exc. Barocc. 
Cramer II, 100 

A. M, 5920 

ef. Niceph. 
H. E, XIV, 9 
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τὴν Μεσοποταμίαν ἔρχεται, ὁμοίως καὶ ὁ τῶν Περσῶν στρατηγὺς 

κατέλαβε τὴν Μεσοπυοταμίαν πλησίον τοῦ Εὐφράτου" καὶ νοµίσαντερ 

τὴν Ρωμαίων δύναμιν ἐπέρχεσθαι αὐτοῖς, ἐκ θεοῦ δειλανθέντες εἰς 

τὸν ποταμὺν ἑαυτοὺς ἔνοπλοι ἔρριπτον' καὶ οὕτω περὶ τὰς ( µυ- 

ριάδας πνιγέντες διεφθάρησαν. [ oí δὲ ᾿Ρωμαῖοι τοὺς Λοιποὺς µεσο. 

λαβήσαντες πάντας αὐτῶν καὶ τὴν µυριάδα τῶν παρ᾽ αὐτοῖς λεγομένων 

᾽4θανώτων ἀνεῖλον καὶ τοὺς στρατηγοὺς αὐτῶν. τοῦ Χριστοῦ δίκην 

εἰσπραξαμένου τοὺς ΙΠέρσας, ἆνθ᾽ Qv πολλοὺς τῶν εὐσεβῶν ἀπέχτει- 

ναν ἀδίκως. | 

Κόσμου Της θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσχοπος 

ελ’. y v. Θεοδόσιος. Οὐαραράνης  Κελεστῖνος 
ἔτη up. τη κ. ἔτη «f. 
i. ip. y- 

Κωνσταντ. Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος 
᾽Αττικὺς Πραῦλιος Κύριλλος Ἰωάννης 
τη x. ἔτη κ’. ἔτη AB. Fg aj. 
ie. e. ως ὁ’. 

| Τούτῳ τῷ ἔτει τοῦ προφήτου Ζαχαρίου τὰ λείψανα εὑρέθησαν 

ἐν xóuy twi κατὰ τὴν περιοικίδα Ελευθεροπύλεως, ὁμοίως καὶ 
Στεφάνου τοῦ πρωτομάρτυρος ἐν xóuy Καπαργαμάλα, ἐν ᾗ Γα- 

µαλιήλ, ὁ διδάσκαλος Παύλου τοῦ ἀποστόλου. σὺν ffo, τῷ víà 
αὐτοῦ. ἔθαψαν κηδεύσαντες τὺ σῶμα τοῦ πρωτομµάρτυρος. | 

w. ὅ. υγ. 
Τούτω τῷ ἔτει Θεοδόσιος Ó εὐσεβὴς κατὰ µίμησιν τῆς µακαρίας 

Πουλχερίας πολλὰ χρήματα τῷ ἀρχιεπισκόπῳ ἹἹεροσολύμων ἀπέστειλεν 

εἰς διάδοσιν τῶν χρείαν ἐχόντων, καὶ σταυρὺν χρυσοῦν διάλιθον 

πρὺς τὸ παγῆναι ἐν τῷ ἁγίῳ κρανίω. ó δὲ ἀρχιεπίσκοπος ἀντίδωρον 
ἀποστέλλει λείψανα τῆς δεξιᾶς χειρὺς τοῦ πρωτομάρτυρος Στεφόνου 

διὰ τοῦ ἐν ἁγίοις Πασσαρίωνος. τούτου δὲ εἰς Χαλκηδόνα φθάσαν- 
τος. Θεωρεῖ ἡ µακαρία Πουλχερία αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἐν ὁράματι τὸν 

΄ , , , 
*. *. 4 €. 

8 τὴν τῶν Ῥωμ. xyz. — 4 ἐνόπλους f ἑνόπλοις em. — περὶ τὰς µυριάδας & 
y. — b απνιγέντας b. — διεφθάρησαν — µεσολαβήσαντες om. em. — 6 avrav b 
αὐτούς Xyz. — τῶν] τὴν b. — 8 τοὺς Πέρσας b τοῖς Πέρσαις xyz. — Numeros 
anni 5918 ante versus 14 et 19 transponunt em. — 18? ἔτη Ay b. — 921 Ἐλευθε- 
ρουπόλεως bm Cr. sed ᾿Ελευθεροπόλεως Exc. cf. p. 13, 29. — 99 Καπαργαμάλα 
b Cr. Exc. Nic. XIV, 9 κατὰ παργαµαλὰ eg κατὰ περγαμαλᾶ f καταπυργα- 
µαλά m κατὰ περγάµαλα d κατὰ καταπεργαµαζλα Sine acc. €. κατὰ περγαβαλᾶ h. 
— 93 Αββίβω f ββίῳ επι Cr. sed Αβίβω Exc. Nic. — 36 ὁ εὐσεβὴς βασιλεύς 
z. — 97 ἀρχιεπισκόπῳ b ἐπισκόπῳ (-ων c) rell. — 38 εἷς bx πρός z om. y. 
— xal τὸν σταυρόν y. — χρυσόν b. — διὰ λίθων g. — ποιῇσαι πρός *. — 
29 ἀντὶ δῶρον b dvrl δώρων x, — 30 ἀποστέλλει b. ἀπέστειλε xyz. — λείψανα 
b Nic. Λείψανον xyz. — 31 Πασαρίωνος b Πασσαρίονος f. — 32 £v] ἐπ᾽ y. 

οι 
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ἅγιον Στέφανον λέγοντα «ori; "(dos, 5 προσευχή σου εἰσηκούσθη, 
x«l ἡ αἴτησίς σου γέγονεν, καὶ ἦλθον εἰς Χαλκηδόνα.” 5 δὲ ἀναστᾶσα 

καὶ τὸν ἀδελφὺν αὐτῆς λαβοῦσα ἐξῆλθδεν εἰς συνάντησιν τῶν ἁγίων 

λειψάνων. καὶ ταῦτα εἰς τὸ παλάτιον λαβοῦσα ατίζει οἶκον ἔνδυξον 

τῷ ἁγίω πρὠωτομάρτυρι κἀκεῖ τὰ ἅγια κατέθετο λείψανα. 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Σισΐννιος ἔτη B. 
κα. 1i. £. α. uw. i. 6. 

| Τούτω τῷ ἔτει ἀγαθότητι πολλῇ κινούμενος Θεοδόσιος ὁ 

βασιλεύς. καίπερ νικήσας κατὰ κράτος τοὺς Πέρσας. φειδοῖ τῶν 

κατοικούντων ἐν Περσίδι Χριστιανῶν εἰρήνην ἀσπάζεται καὶ ἀπο- 

στέλλει πρεσβευτὰς ᾿Ηλίωνά τε τὺν πατρίκιον. ὃν πάνυ διὼ τιμῆς 

ἦγεν, καὶ ᾿ἄνατόλιον, rov τῆς ἀνατολῆς στρατηγόν, εἰρήνην σπείσασθαι. 

Οὐαραράνης δὲ γνοὺς τὴν ἑαυτοῦ ἧτταν δέχεται τὴν πρεσβείαν. καὶ 

οὕτως ὁ κατὰ τῶν Χριστιανῶν ἐπαύσατο διωγµόε. | ó δὲ βασιλεὺς 
Θεοδόσιος ἐπὶ ταῖς τοιαύταις εὐδργεσίαις τὺν θεὺν εὐχαριστῶν γε- 
ραίρειν τοῖς ὄμνοις οὐκ ἐπαύετο, κοινωνοὺς ἔχων τῆς ὑμνωδίας 

τὰς ἐδίας ἀδελφὼς διὰ βίου τὴν παρθενίαν ἀσκούσας. | 

| TG ὃ) αὐτῷ ἔτει Σιόίννιος, ὁ ἐπίσκοπος Κωνσταντινου- 
πόλεως, Πρόκλον χειροτονεῖ ἐπίόκοπον Κυζίκου. ὅν τινα o( Κυζι- 

κηνοὶ μὴ δεξάµενοι µοναχόν τινα παρὰ γνώµην «Σισιννίου «{αλ- 
µάτιον λεγόμενον χειροτονοῦσιν. ὁ δὲ Πρόκλος ἐκκλησίαν ἰδίαν μὴ 

ἔχων ἐν Κωνσταντινουπόλει προτροπῇῃ Σισιννίου ταῖς διδασκαλίαις 
ἦν διαπρέπων. | | 

Τῷ ὃ αὐτῷ ἔτει ὁ 'κατὰ τῶν Χριστιανῶν διωγμὺς ἐν Περσίδι 
ἐπαύσατο. 

uw. wg [f δι α, T 

| Tovro rà ἔτει Φίλιππος, πρεσβύτερος Σίδης, χριστιανικὴν 

ἱστορίαν συγγραφάµενος ἐν Ae βιβλίοις πολλὰ καθάπτεται Σισιννίου 
διὰ τὸ προκριθῆναι vov. Σισίννιον Φιλίππου εἰς τὴν ἐπισκοπὴν ἅμα 

καὶ Πρόκλῳ' εὐθὺς δὲ Σισίννιος ἐτελεύτησεν. | 

2 ἦλθεν bg. — 4 ταύτην cz τοῦτο d. — 6 Σισίνος beh Σισίνις m. — 
9 τῶν ἐν II. κατοικ. χρ. ο. — 1l Ἠλίωνα b sine Spir. ο. — πάνυ] πάλαι g. — 
12 σπήσασθαι e πήσασθαι m ποιήσασθαι f. — 18 Σιεσίνιος h. et sic ubique, — 
Zio. ἀρχιεπίσκοπος v. — 19 Κυζικινοί bdhy. — 20 αλματινόν y. — 21 ἰδίαν 
ἐκκλησίαν xyz. — 33 προτροπῆς b. — 38 ἦν om, b. — 34 τῶν om. h. — 
25 διεπαύσατο y. — 28 1 h. — βίβλοις b. — 29 ἀποκριθῆναι f. 

15 P 

A. M, 5921 

cf. Socr. 
VII, 90 

ef, 'Theodorct. 
V, 36 

135 B 

? Exc. Bar. 
cf. Socr 
VI, 28 

A. M, 5922 

cf. Socr, 
v1, 27 



A. M. 5923 

16 P 

136 B 

cf. Niceph. 
XIV, 32 

cf, Niceph. 
XIV, 32 fin, 

Exc. Bar. 

cf, Georg. Mon. 
p. 498, 18 

Α. M, 5924 

133 B 
cf. Niceph. 
XIV, 83 
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Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων ΗΠερσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εκ. ἔτη υκγ. Θεοδόσιος Οὐαραράνης Κελεστῖνος 
ἔτη uf. ἔτη x. ἔτη «C. 

xy. us. E 

Κωνσταντ.  Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Νεστόριος Πραῦλιος Κύριλλος Ἰωάννης 
Erg y. ἔτη κ. ἔτη Ag. ἔτη η’. 

«. w. uS. η. 

Tovro τῷ ἔτει «ΦΣισιννίου, ἐπιόκόπου Κωνσταντινουπόλεωρ, 

κοιµηθέντορ, Νε ἑστόριος τὴν ἐπισκοπὴν διαδέχεται Γερμανικεὺς τῷ 

γένει. ἅμα δὲ τῷ θρύόνῳω ἐπέβη, παραυτίκα dj αὐτοῦ κακοπιστία, 

καὶ τὸ ἐν τοῖς δόγµασι διεότραμμένον φρόνημα ἐδείχνυτο. ὁμιλίαν 
γὰρ περὶ πίστεως ἐκδέδωκε τῷ ἑαυτοῦ συγκέλλω, κχελεύσας αὐτῷ 

ταύτην ἐπ᾽ ἐκκλησίας κηρῦξαι ἔχουσαν οὕτως" ""Βεοτόκον τὴν Μαρίαν 
καλείτω µηδείς' Μαρία γὰρ ἄνθρωπος ἦν. καὶ ὑπὺ ἀνθρώπου δεὺν 
τεχθῆναι ἀδύνατον. ταύτης ἐπελάβετο πρῶτον τῆς φωνῆς Εὐσέβιός 

τις, σχολαστικὺς τῆς βασιλικῆς Κωνσταντινουπόλεως., ὕθεν πολλοὶ 

τῶν Βυξαντίων ἐταράχθησαν. 0 δὲ Νεστόριο τὺν λόγον κυρῶσαι 

σπεύδων πανταχοῦ τὴν Δεοτόκον φωνὴν ἐξέβαλε φιλὺν ἄνθρωπον 
λέγων τὺν κύριον. ἐν qug δὲ κυριακῇ προκαθηµένου Νεστορίου, 

προτραπεὶς σόου τοῦ ἐξηγήσασθαι εἶπεν ὁμιλίαν εἰς τὴν Δεοτύκον. 

Js ἡ ἀρχή: "“παρθενικὴ πανήγυρις σήμερον. ἀδελφοί. || τότε µιση- 

τὺς γενόμενος παρὰ πᾶσιν ὁ δυσσεβὴς ἨΝεστύριος διὰ τῦφον καὶ 

κακοπιστίαν' siye γὰρ καὶ ᾽4ναστάσιόν τινα. πρεσβύτερον ᾽Αντιοχέα, 
ὃν σφόδρα περιεποιεῖτο ὡς ὀμόφρονα. ἄνδρα τολµηρόύτατον, ἐπ) 

ἐκκλησίας βλασφημοῦντα τὴν ἀειπάρθενον Δεοτόκον. | τούτου δὲ 

Εὐσέβιος, ὁ τοῦ «{ορυλαίου, πρῶτος κατεῖπεν. οὕτω δὲ διαπραττό- 
µενος πολλοὺς θορύβους ἤγειρε καὶ ταραχάς. 

| Τῷ 9' αὐτῷ ru καὶ τὸ φοβερὺν θαῦμα τῶν ἁγίων ἑπτὰ 

παίδων ἐν ̓ Εφέσῳω γέγονεν, ἀναστάντων αὐτῶν διὰ ρπβ ἐτῶν. | 
ο, κ. wq. B. αμ. ox. e. 

Tovro τῷ ἔτει μαθὼν Κύριλλος, ὁ τῆς ᾽4λεξανδρέων ἐπίσκοπος. 
τὰς τοῦ Νεστορίου βλασφηµίας γράφει αὐτῷ παρακαλῶν καὶ νουθε- : 

9* έτη Ay b. — 11 Σισινίου bh. — , Kaveravrivovnóisog om. b. — 
15 συγκέλῳ h συγγέλλῳ. e συγγέλῳ m. — 16 az' ἐκκλησίας h. — 19 τῆς βασιλικῆς 
b τῆς βασιλίσσης ef τῆς βασιλήσης em τῆς βασιλέδος z om. d imperatricis A. 
— 91 δεοτόκον b Δεοτόκος emxz om. f. — ἐξέβαλλεν cemz. — 22 léyovra b 
Aéyov y. — προκαθεζοµένου gy προκ. Νεστορίου om. h. — 23 Πρόκλου b. — 
εἶπεν" Opi εἰς τὴν Θεοτόκον xyz. — 38 τοῦτο b. — 39 ὁ om. b. — «ορυ- 
λαίου h «Πορυλλαίου g «ωρυλαίου d «οφυλλίου € «ὤωρυλίου Í «ωριλίου em 
«Ιολυλλίου b. — δὲ] τε f. — 31 θέαμα d πράγμα h. — 32 διά ρπβ ἐτῶν om. 
d. — ρπβ b ρπα chyA ρπύ΄ g. — χρόνων c. 
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τῶν ὡς ἀδελφὸν ἀπέχεσθαι τῶν διεστραµµένων αὐτοῦ δογμάτων καὶ 
τῆς ὀρθῆς ἀντέχεσθαι πίστεως. Ó δὲ Νεστόριος ἀνταπέστειλεν ὑβρί- 

ζων ἅμα καὶ βλασφημῶν. τότε Κύριλλος γράφει τῷ πάπα ᾿Ρώμης 

Κελεστίνῳ τὰ περὶ Νεστορίου καὶ τὰ πρὺς αὐτὸν γραφέντα παρὰ 
Νεστορίου βλάσφημα κατάδηλα αὐτῷ ποιεῖ. τύτε Κελεστῖνος γράφει 

Νεστορίῳ ὁρίσας αὐτῷ ἡμερῶν ( προθεσµίαν, ἵνα παύσηται τῶν 

βλασφημιῶν καὶ µετανοήσῃ' ἐπιμένοντα δὲ τῇ κακοδοξία µηκέτι 

εἶναι αὐτὸν κοινωνικὺν ἱερέα. γράφουσι δὲ ὁμοίως Κελεστῖνόᾳ τε καὶ 
Κύριλλος Ἰωάννῃ, τῷ ἀρχιεπισκόπῳ ᾽Αντιοχείας. καὶ Ιουβεναλίῳ τῷ 
Ἱεροσολύμων περὶ Νεστορίου καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὺν αἱρέσεως. Ἰωάννης δὲ 
γράφει Νεστορίω συμβουλεύων αὐτῷ ἀποστῆναι τῆς αἱρέσεως, ὑπο- 

µνήσκων αὐτὸν τὺ τοῦ ἀποστόλου ῥητὸὺν τό: ""ἐξαπέστειλεν ὁ θεὺς 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ γενόµενον ἐκ γυναικός,  γνοὺς δὲ ὁ ἨΝεστόριος, 

ὕτι οὐκ ἀνέχονται oí πατριάρχαι παρασιωπῆσαι οὕτω τεταραγµένων 

τῶν ἐκκλησιῶν., παρεσκεύασε τὸν βασιλέα γράψαι σάκραν πρὺς Κύ- 

ριλον πλήρη στιγµότων, καὶ δοκῶν αὐτὸν ἐκ τούτου κτυπεῖν, μᾶλ- 

Aov διήγειρεν. διαναστὰς γὰρ γράφει τῷ βασιλεῖ καὶ ταῖς τούτου 

ἀδελφαῖς περί τε τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τῆς Νεστορίου κακοδοξίας. 

ἅμα καὶ αἰτούμενος σύνοδον οἰκουμενικὴν γενέσθαι εἰς τὸ γυμνασθῆναι 

κανονικῶς τὰ κατὰ Νεστόριον. τότε ὁ βὰσιλεὺς Θεοδόσιος γράφει 
πᾶσι τοῖς ὑπ αὐτὸν ἐπισκόποις παραγενέσθαι εἰς Ἔφεσον χωρὶς 

πάσης ὑπερθέσεως μετὰ TO πάσχα, ὁῥρίσας ὅτι ""οὐδεμίαν ἕξει πρὺς 

δεὺν οὐδὲ πρὺς ἡμᾶς ἀπολογίαν ὁ μὴ τὴν ἡμέραν τῆς ἁγίας πεν- 

τηκοστῆς εὑρισκόμενος ἐν τῇ συνόδῳω εἰς Ἔφεσον.”. ὁ δὲ τῆς Ρώμης 
Κελεστῖνος γράφει Κυρίλλῳ τῷ ᾽4λεξανδρείας τὸν αὐτοῦ τόπον ἐπέχειν 
ἐν τῇ συνόδω, διὰ τὺν τῆς Δαλάσσης κόπον τοῦ χειμῶνος μὴ δυνη- 

θεὶς εὑρεθῆναι. 
xs. υπ. θΘ. y. ag. ή. (d. 

Tovro τῷ ἔτει ἡ ἐν "Egéoo ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ τρίτη σύν- 

οδος τῶν σ΄ πατέρων συνηδροίσθη. πάντων τοίνυν τῶν ἐπισκόπων 

1 ὡς ἀδελφὸν add. ex b om. ΧΥΠΑ. — 2 πίστεως ἀντέχεσθαι xyz. — 
3 ἅμα add. ex b Niceph. om. xyzA. — πάππα g. — 4 Κελεσίνω add. 
ὮΑ om. xyz. — τὰ om. h. — καὶ om. c. — παρὰ] περί b. — 6 τῶν βίασφη- 
μιῶν b τῆς βἰασφημίας XyzÀ. -— Ἱ µετανοήσει codd, praeter µ. — 8 αὐτὸν 
εἶναι yz. — δὲ] ve f. — τε om. z. — 9 Ἰουβεναλίῳ Nic. Οὐβεναλίῳ b. IoavÀAío 
Xyz. — 10 xar' αὐτῶν y κατ᾽ αὐτοῦ b. — 10 Ἰωάννης — 11 αἰρέσεως om. gy. — 
ὑπομνήσκων bdf ὑπομιμνήσκων cemz. — 12 αὐτῷ by. — ὁ (£06 om. h. — 13 γε- 
γόμενον dfhm γεννώµενον g γεννόμενον be lectio cod. c non dignoscitur. cf. 
Ep. Paul. ad Galat, IV, 4. — 14 τεταγµένων y. — 16 πλήρης bem. — £x 
τούτου ο m. 9 in vestigiis scripturae evanidae ἐκ τοῦ τοῦ b ἐκ τούτων dyzA. 
— 18 τε om. y. — 19 ἅμα δὲ καί b. — 20 κατὰ Νεστορίου hy. — 21 ὑπ αὐ- 
τῶν y. — 38 ἁγίας 0m. h. — 36 τόπον c. — 21 εὑρεθεῖς b. — 98 εε ] is cy 
ς΄ b. — 29 τρίτη bAÀ om. xyz. 
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ἐλθόντων, Ἰωάννης ὁ Αντιοχείας καὶ οἳ ἀνατολικοὶ οὐκ ἀπήντησαν 
τῇ ὡρισμένῃ προθεσµία. καὶ τῇ τις ἡμέρα μετὰ τὴν ὡρισμένην, τοῦ 

Ἰωάννου μὴ ἐλθόντος. ἔφθασεν ὁ Νεστόριος μετὰ πολλῆς τῆς ἆλα- 

ζονείαςε. καὶ τῇ εἰκάδι τοῦ Ἰουνίου μηνὺς ἐκροτήθδη ἡ σύνοδος, 

Νεστορίου καὶ Κυρίλλου καὶ Ἰουβεναλίου προκαθεσθέντων. τοῦ δὲ 
Κυρίλλου τὸν τόπον τοῦ "Ρώμης ἐπέχοντος. καὶ πάντων θεολογούν- 

των λέγει ὃὁ Νεστόριος [μετὰ πολλῆς τῆς ἀλαζονείας]' "ἐγὼ τὸν 
γενόμενον διμηναῖον καὶ τριμηναῖον οὐκ ἂν δεὺν ὀνομάσοιμι. καὶ 

διὰ τοῦτο καθαρύς εἰμι ἀπὺ τοῦ αἵματος ὑμῶν' καὶ ἀπὺ τοῦ νῦν 
πρὺς ὑμᾶς οὐκ ἐπανέρχομαι. καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξῆλθε μετὸ ἓξ 
ἐπισκόπων τῶν γνώμµῃ ἀκολουθησάντων αὐτῷ. οἱ δὲ περὶ Κύριλλον 
τῇ ἑξῆς συνελθόντες ἀπέστειλαν τρεῖς ἐπισκόπους καλέσαι αὐτόν, 
καὶ οὐχ ὑπήκουσεν. ὁμοίως καὶ δεύτερον καὶ τρίτον [καὶ τέταρτον] 
προσκληθεὶς ὑπὺ τῆς συνόδου οὐ παρεγένετο. ἀλλὰ καὶ τοὺς σταλέντας 
ὑβρισθῆναι καὶ ἀτιμασθῆναι παρεκέλευσεν. τότε 5] ἁγία καὶ οἴκου- 
μενικὴ σύνοδος ὑβρισμένους καὶ ἠτιμασμένους δεξαµένη τοὺς ἀἄπο- 
σταλέντας ἐπισκόπους ἀπεφήνατο xar ᾿ αὐτοῦ καὶ ἀλλότριον αὐτὸν 
ὥρισε παντὺς {ερατικοῦ ἀξιώματος' καὶ ἀπέστειλαν αὐτῷ εἰς πρόσ- 
ωπον τὴν οἰχκείαν καθαίρεσιν. τούτων οὕτω τελεσθέντων, ἦλθε 

μετὰ τρεῖς ἡμέρας Ἰωάννης, ὁ ᾽άντιοχείας ἐπίσκοπος, κς΄ ἐπισκύπους 

ἔχων μεθ ἑαυτοῦ, oi τινες µαθόντες καθαιρεθέντα Νεστόριον, 
ἀποσχίσαντες τῆς ἁγίας συνόδου καὶ μετὰ Νεστορίου συνεδρεύσαντες 

καθεῖλαν, ὡς ἐνόμισαν, Κύριλλον καὶ Μέμνονα róv Εφέσιον. Θεο- 
δώρητος μέντοι νοµίσας Κύριλλον καταδραμεῖν, τὰ δώδεκα κεφάλαια 

παρεξηγησάµενος ἐκεῖσε róv Νεστορίου ἐξήμεσεν ἐώόν. Ó δὲ ἐν ἁγίοις 
Κύριλλος γενναίως διαναστὰς ὑπὲρ τῶν αὐτῶν κεφαλαίων ἀπελογή- 

Caro, ἑρμηνεύων αὐτὰ καὶ rov ἐν αὐτοῖς ἐκκλησιαστικὺν δησαυρὸν 

ἀνακαλύπτων καὶ τὸν οἰκεῖον εὐσεβῇ σκοπὺν φανεροποιῶν πᾶσιν. 

ὑπὸ δὲ τῆς ἁγίας συνόδου κληθεὶς ὁ Ἰωάννης, ὁ τῆς ᾽ντιοχέων. 

ἐκ τρίτου καὶ μὴ ὑπακούσας τοῦ παραγενέσθαι, ἀπόφασιν ἐδέξατο 

2 ὁρισμένῃ b ὁρισθ εέσῃ xyz. — τς] ιβ d. — ὃ μὴ ἐλθόντος] διελθόντος f. 
— ἔφησεν em, — ὁ om. y. — 4 εἰκάδι x κ΄  byz. — 65 Ἰουβεραλίου bxA Nic. 
ἸΙουπραυλίον ἓ τοῦ Πρανλίου em Πραυλίου z. — προκαθεστῶν f. 7 μετὰ 

πολλῆς τῆς ἀλαξονείας om. b. — τό Íx. — 8 yevvóuevoy de. — 10 PEPPER s f 
ἀπέρχομαι em, — 11 αὐτόν dh. — 12 τρεῖς] ν΄ em. — 13 ὁμοίως δὲ καὶ xyz. 
— καὶ τέταρτο» del. vid. cf. Nic. XIV, 34. — 16 παρεκέλευσεν b παρεσκεύασεν 
xz Om. y. — 16 ἠτιμασμένους cz ἀτιμασμένους by ἠτιμωμένους d, — 18 ἱερατ. 
τάγματος δηλονότι ἀξιώματος g. — 30 κε] δύο πρὸς τοῖς εἴκοσι Nic. — 
21 Νεστόριον b αὐτόν xyz. — 292 µετά om. y. — 28 καθεῖλαν b καθεῖλον ΧΥΣ. 
— Méíyuova g. — Θεοδώριτος befg. — 25 καὶ παρεξηγησάµενος b. — τόν om. f. 
:ἐξήμεσεν κ ἐξέμεσεν byz. — 26 τῶν αὐτῶν bdA τῶν αὐτοῦ cyz. — 27 ἐν 

αὐτοῖς] ἑαυτοῖς bf. — 39 κληθεὶς ὁ τῆς Mvr. Ἰωάννης ix τρ. xyzA. 
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σὺν roig μετ αὐτοῦ ὡς ἀλλοτριοῦσθαι πάσης ἐκκλησιαστικῆς xouo- 

νίας, ἄχρις ἂν ἑαυτῶν καταγνόντες TO οἰκεῖον ὁμολογήσωσι σφάλμα. 
καὶ τοῦτο δὲ $ ἁγία ὥρισε σύνοδος, ὥστε τὰ παρὰ τῶν ἀνατολικῶν 

ἀθέσμως καὶ ἀκανονίστως ἐφ᾽ ὕβρει τῶν ἁγιωτάτων τῆς ἐκκλησίας 

προέδρων Κυρίλλου καὶ Μέμνονος ἰσχύν τινα μηδ᾽ ὕλως ἔχειν. 
τούτων τοίνυν πάντων 0v ἀναφορᾶς τῷ βασιλεῖ Θεοδοσίω ἀνενεχθέν- 

των, ἐκελεύσθησαν ἐκ τῶν ἀμφοτέρων μερῶν ἐπίσκοποι ἀνελθεῖν ἐν 
Κωνσταντινουπόλει, καὶ ἀνελθόντες τῇ συνεργίᾳ τοῦ 9:00 ἐνίκησαν 

οὗ τῆς ἁγίας συνόδου" καὶ κυρωθείσης τῆς καθαιρέσεως Νεστορίου, 

Μαξιμιανὸς χειροτονεῖται ἐπίσκοπος ἐν Κωνσταντινουπόλει, πρεσβύ- 

τερος (v τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας. οἱ δὲ ἀνατολικοὶ ἔλαβον τὺν Νεστό- 
ριον μεθ’ ἑαυτῶν εἰς ἀνατολήν. τῷ δὲ τετάρτῳ yoóvo τῆς Νεστορίου 
καθαιρέσεως Ἰωώννης., ὃ τῆς ᾽Αντιοχέων ἐπίσκοπος. τὸν τοῦ θεοῦ 
qófov κεκτηµένος. βλέπων πολλοὺς τῶν κατὰ τὴν ᾽άντιόχειαν λογά- 
ὅων ὑπὺ Νεστορίου νοθευοµένους γράφει παρακαλῶν τὸν βασιλέα 
τοῦτον ἐξεῶσαι τῆς ἀνατολῆς. ὅὃ δὲ βασιλεὺς τὸν μὲν Νεστόριον 

ἐξώρισεν ἐν τῇ Ὀάσει, 'προστάγµατα δὲ ἐκπέμπει Κυρίλλῳω καὶ 
Ιωάννη ἀνυπερθέτως ἐνωθῆναι πρὺς r0 ἀπαλλόξαι τὰς ἐκκλησίας 
διχονοίας ἁπάσης. εἶξε δὲ τῷ προστάγµατι Ἰωάννης καὶ γράφει 
Κυρίλλω τὴν ἑαυτοῦ πίστιν καὶ τὴν τῶν ἐν Νικαία πατέρων ὁὅμο- 
λογίαν καὶ τῶν Qv τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀποδεχόμενος xal τὰ 

ἐν ᾿Εφέσῳ πεπραγμένα. τότε ὁ θεῖος Κύριλλος ἀποδεξάμενος γράφει 
Ἰωάννη καὶ τοῖς ἀνατολικοῖς ἐπιστολήν. 5s 5 ἀρχή: “εὐφραινέσθω- 

σαν οἵ οὐρανοί, καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆς καὶ τῇ αὐτῇ ὁμολογία 
συνθέµενοι ἀμφύτεροι ἠνώθησαν πρὺς εἰρήνην καὶ ὁμόνοιαν at 

παρ᾽ ἑκατέροις ἁγίαι ἐκκλησίαι. κατὰ τοῦτον δὲ rov χρόνον Νόννος 

ὁ Βεοφόρος ἐποίμαινε τὴν τῶν ᾿Εδεσηνῶν ἐκκλησίαν. ὁ τὴν πρώτην 

τῶν µιµάδων ᾽άντιοχείας τῷ δεῷ ἀφιερώσας καὶ ἀντὶ Μαργαριτοῦς 
πόρνης ἁγίαν αὐτὴν Πελαγίων παραστήσας τῷ Χριστῷ. οὗτος οὖν 

ὁ £v ἁγίοις ἀγαλλιώμενος ἐπὶ τῇ τῶν ἁγίων ὁμονοία γράφει τῷ 
ἀρχιεπισκόπω ἸΙωάννῃ νουθεσίας καὶ διδασκαλίας ῥήματα. ἐν olg καὶ 
τοῦτο" "κάθαρον τὴν ἐκκλησίαν, ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ. ἀπὺ τῶν 

1 κοινωνίας] λειτουργίας 6. — 3 ἑαυτόν y. — 8 δέ om. y. — ὥστε τὰ 
πραχθέντα παρά, — 6 πάντων ἀναφορᾶς y πάντων oí διαφοραὶ δι ἀναφορᾶς 
z. — ἀνενεχθεῖσαι g ἀνενεχθίσαι h. — Ἱ ἐκελεύσθησαν om. h. — 8 ἐλθόντες h. 
— συνεργείᾳ bd. — 10 ἐν Kovar. ἐπίσκοπος h imíox. Κωνσταντινουπόλεως vA. 
— 18 eig ἀνάπλην (ἄν. f) bf εἷς ἀνάπλης em om. A. — 16 μὲν οὐ. f. — 
17 ὈὉάσει b. Θάσῳ xyz. — 19 Ἰωάννης — 20 καὶ τὴν om. f. — 205v ante τῶν om. c. 
— 91 τῶν om. c. — καὶ om. gy. — 22 ὁ om. y. — θεῖος add. ex b om. xyzA. — 
23 πρὸς [à b. — 26 αἲ παρεκάτεροι b a περέκάτεροι f. — 26 Νόνος y. — 
27 Ἐδεσινῶν b Αἰδεσινῶν (4(0. em) dyz Αἰδεσηνῶν c. — τὴν τῶν 'EÓ. ἐποί- 
µαινε ἐκκλ. x. — 38 Αντιοχέων xyzA. — ΙΜαργαριτούς Ὦ ἸΜαργάριτους Ὁ Mag- 
γαριτῶ d. — 29 Πελαγίαν αὐτήν x. — οὕτως h. 
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Νεστοριανῶν ζιζανίων καὶ τῆς αὐτῶν δεινότητοφ.”. τὸν δὲ ἀσεβῆ 

καὶ βλάσφημον ἨΝεστόριον ἐν τῇ ἐξορία Xj δεία δίκη μετῆλθεν: 

ο τησ ο; σηπεδόνι τῶν μελῶν πάντων, μάλιστα δὲ τῆς μιαρᾶς γλὠώσσης 
περιπεσὼν διεφθάρη τῷ Q«véro, προλαβὼν τὴν ἀπὺ Ὀάσεως ἀνάκλη- 
σιν εἰς ἕτερον τόπον. || 5 

A.M. 5926 — Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ρώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίόκοπος 

εκς.. ἔτη υκς’. Θεοδόσιος  «Οὐαραράνης Κελεστῖνος 
ἔτη uf. ἔτη κ’. ἔτη (. 

xe. i. "f 10 

Κωνσταντ. Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας ᾽Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσχοπος 
Maui vog Πραῦλιος Κύριλλος Ἰωάννης 

ἔτη p. ἔτη κ’. ἔτη Ag. ἔτη η’. 
e. ες’. i. i. 15 

γα ou | Toro τῷ ἔτει ἦλθεν Οὐαλεντινιανὺς ἀπὺ “Ρώμης, ὁ Γάλλας 
Πλακιδίας καὶ Κωνσταντίου υἱός, ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἔγημε 

γυναῖκα τὴν θυγατέρα Θεοδοσίου τοῦ βασιλέως Εὐδοξίαν, τὴν ἐξ 
Εὐδοκίας γεννηθεῖσαν αὐτῷ, καὶ ἐπανῆλθεν ἐν ᾿Ρώμῃ. | 

Τῷ à' αὐτῷ ἔτει. Ησύχιος, ὁ πρεσβύτερος Περοσολύμων, ἐτελεύ- 90 
τησεν. καὶ 5 µακαρία Μελάνη, ἡ τῆς μεγάλης ἐγγόνη., ἐν ἀσκήσει 

ἐκοιμήθη ἐν βίῳ τελείω ἐν Ἱερουσαλήμ. 
A. M. 5921 Ρώμης ἐπίσκοπος Xocrog ἔτη v. 

κι δι ας πι du dap 
143 Lu , Á * * ΄ 

Exc. Bar. | Τούτω τῷ ἔτει Θεοδόσιος ὁ βασιλεὺς τὴν γαμετὴν Εὐδοκίαν 25 
Cram. 11, 1 

elg Ἱεροσόλυμα ἀπέστειλεν εὐχαριστηρίους Üuvove προσάξουσαν τῷ 

9e: ἥτις πάμπολλα ταῖς ἐκκλησίαις ἐδωρήσατο καὶ προσκυνήσασα 
τόν τε ἅγιον σταυρὸν καὶ τοὺς σεβασµίους τόπους ὑπέστρεψεν εἰς 

τὰ βασίλεια. | 
A. M. 5928 Περσῶν βασιλεὺς Ἰσδιγέρδης ἔτη ιζ’. 50 

Κωνσταντινουπύλεως ἐπίσκοπος Πρόκλος ἔτη iB. 
΄ , , 

xy. «. B. α. ium. κα. uy. 

$0 P Toíro τῶ ἔτει σύμπτωσις ἐγένετο ἐν τῷ Δεάτρω ᾽4λεξανδρείας, 

καὶ ἀπέθανον ἄνδρες φοβ τῇ παννυχίδι τῶν Νειλώων. 

A. M. 5029 x0. B. y. B. €. wB. ιδ. 35 
A. M. 5930 E. we dux... v o. 
* Exc. Bar. | Τούτω rà ἔτει Πρόκλος, ὁ ἁγιώτατος ἐπίσκοπος Κωνσταντι- 

? Cram, 11, 100 
h ο , et. Socr. VIL4S ψρυπόλεως., αἰτήσας TOv βασιλέα Θεοδόσιον τὸ λείψανον Ἰωάννου 

2 µετηλθεν᾽ σηπεδόνι--- μάλιστα δὲ τῆς μιαρᾶς γλώσσης περιπεσών b µετ- 
5i: σηπεδόνι--- μάλιστα δὲ (Θανάτω add. em) τῆς μιαρᾶς αὐτοῦ γλώσσης, ᾗ 
περιπεσών XyzÀ. — 4 τὴν ἀπὸ O. προλαβὼν ἀνάώκλ. X. — Ὡάσεως y κολάσεως 
b Θάσου cz Θάσσου d. — 13' Μάξιμος cy. — 14? ἔτη λε’ b. — 16 Γαλλίας b 
Γάλλης xyz. — 17 Πλακηδίας h Πλακίδας e. — Κωνσταντίνου bh. — 21 ἡ ante trjg 
om. b. — 30 Ἰσδηγέρδης c. — 34 τῶν ΝΜειλώων m τῶν Νειλόων b τῶν εἰλώων rell. 
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τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὺ Κομάνων εἰς τὴν βασιλεύουσαν µετεκόμισεν. 

καὶ τῷ ἐχομένω ἔτει διὼ Λγ΄ ἐτῶν τοῦτο δηµοσίᾳ ἐπὶ προελεύσεως 
πομπεύσας σὺν τῷ βασιλεῖ καὶ τῇ µακαρία Πουλχερία εἰς τὴν τῶν 

ἀποστόλων ἀπέθετο ἐκκλησίαν, καὶ οὕτω τοὺς διὰ τὴν ἐκείνου καθαί- 
6 ρεσιν τῆς ἐκκλησίας χωρισθέντας ἤνωσεν. | ἐπὶ τούτου τοῦ ἐν ἁγίοις "αν ας 
Πρόκλου σεισμοὶ γεγόνασι μεγάλοι ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπὶ τέσ- 
σαρας µῆνας, ὥστε φοβηθέντες οἱ Βυζάντιοι ἔφυγον ἔξω τῆς πόλεως 

ἐν τῷ Aeyouévo Κάμµπω καὶ ἦσαν διημερεύοντες σὺν τῷ ἐπισκόπῳ 14 Ὦ 

ἐν ταῖς πρὺς fiov δεήσεσι λιτανεύοντες. ἐν μιᾷ οὖν κυµαινομένης 
10 τῆς γῆς, καὶ παντὺς τοῦ λαοῦ κράζοντος TO “κύριε ἐλέησον”' ἐκτενῶς, 

περὶ ὥραν τρίτην ἄφνω πάντων ὑρώντων συνέβη ὑπὺ Δείας δυνά- 
µεως ἀρθῆναί τινα νεανίσκον εἰς τὺν ἀέρα καὶ ἀκοῦσαι Βείας φωνῆς 

παρεγγυώσης αὐτὸν ἀναγγεῖλαι τῷ ἐπισκόπω καὶ τῷ Λλαῷ λιτανεύειν 
οὕτω καὶ λέγειν "ἅγιος ὁ θεός, ἅγιος lGyvgóc, ἅγιος ἀθάνατος, 

15 ἐλέησον ἡμᾶς”. μηδὲν ἕτερον προστιθέντας. ὁ δὲ ἐν ἁγίοις Πρύλλος 

ταύτην δεξάµενος τὴν «ἀπόφασιν ἐπέτρεψε τῷ Aag ψάλλειν οὕτω, 
καὶ εὐθέως ἔστή ὁ σεισµός. ἡ δὲ µακαρία Πουλχερία καὶ Ó ταύτης 

ἀδελφὺς ὑπεραγασθέντες τῷ θΘθαύματι ἐθέσπισαν κατὰ πᾶσαν τὴν 

οἰκουμένην τὺν δεῖον τοῦτον ψάλλεσθαι ὕμνον' καὶ ἀπὺ τότε παρ- 
20 έλαβον πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι καθ ἑκάστην ἡμέραν ἄδειν αὐτὸν τῷ 9:9. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης  Α. Μ. 6051 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εδλα.. ἔτη ve. Θεοδόσιος Ισδιγέρδης Ἐύστος 
ἔτη up. ἔτη i£. Erg η. 

25 λα. à. E 

Kowvotavr. — 'Iegocolóuov — Aisbevógslag  ᾿Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Πρόκλος Ἰουβενάλιος Κύριλλος Ἰωάννης 
ἔτη ιβ. Fry Aq. ἔτη AB. ἔτη aq. 

$e α.. xÓ. ig. 30 ὁ 
| Τούτῳ τῷ ἔτει Οὐαλεντινιανὺς οὐ µόνον Βρετανίαν καὶ Γαλλίαν ο Procop. | 

καὶ Ἱσπανίαν ἀνασώσασθαι οὐκ ἴσχυσεν, ἀλλὸ καὶ τὴν ἑσπέριον 
ιβύην, τὴν τῶν "Apoov καλουµένην χώραν, προσαπώλεσε rQózo 
τοιῷδε. δύο στρατηγοὶ ἦσαν ᾽Αέτιος καὶ Βονιφάτιος, οὓς Θεοδύσιος ws B 

1 Κωμάνων (sine acc. c) ch Κομανῶν df. — 3 ἐχομένω b ἐργομένῳ rell. 
— ἔτει] χρόνω z. — Ay] τριάκοντα h Λε Socrat. Cram. Exe, — τοῦτο bA 
τοῦτον Xyz. — D τούτου Om. g. — 6 μεγάλοι om. g. — 8 καὶ ἦσαν — ἐπισκόπῳ 
om.-f. — σὺν τῷ ἐπισκόπῳ --λιτανεύοντες om. m. — 10 κράζοντος om. h. — 
13 παρεγγυώσης c παρεγγυούσης byz. — 14 καὶ λέγειν om. m καὶ om. h. — 
17 ἀπέστη em ἕστη (ἕ in lit. m. 2) f. — 19 ὅτι ὁρίσθη φάλλ]εσθαι ὁ τρισάγιος 
Vuvog καθ᾽ ἡμέραν ἑσπέρας καὶ πρωΐ mg. f. — 38" Ἰσδηγέρδης cf. — 383 Βε- 
νάλιος g. — 31 Βρεττανίαν yz. — 32 Ἱσπανίων Constantin. Porphyr. de adm. 
imp. cp. 25, qui hune locum transscripsit. cf. p. 95, 1; 3. Emzawíav codd. — 
33 Αφρῶν b. — καλουµένων gx. — A v. 34 δύο στρατηγοὶ usque ad finem anni 
omnia om. d. — Βονηφάτιος y ubique fere Βονηφάντιος hic f. 
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146 Ἡ 

cf, Procop. 
Vand, p. 319, 1 

cf. Procop. 
Goth, p. 37 

94 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

κατὰ αἴτησιν Οὐαλεντινιανοῦ εἰς ᾿Ρώμην ἀπέστειλεν. Βονιφατίου δὲ 

τὴν ἀρχὴν τῆς ἑσπερίου ime λαβόντος., φΘονήσας ὁ ᾿4έτιος δια- 

βολὴν ποιεῖται κατ αὐτοῦ ὡς ἀνταρσίαν μελετῶντος καὶ τῆς Zune 

κρατῆσαι σπεύδοντος" καὶ ταῦτα μὲν πρὺς Πλακιδίαν ἔλεγεν, τὴν 
ο. * ^ , , $! , e 2 ee 54 

rob Οὐαλεντινιανοῦ μητέρα. γράφει δὲ Βονιφατίω ὅτι" "ἐὰν µετα- | 

zéugO ns, παραγενέσθαι μὴ Βελήσῃς. διεβλήθης γάρ, καὶ δόλῳ σε o( 

βασιλεῖς βούλονται χειρώσασθαι.. ταῦτα δεξάµενος Βονιφάτιος καὶ 

ὡς γνησίω φίλω ᾽άετίῳ πιστεύσας μεταπεμφθεὶς οὗ παρεγένετο. τότε 
oí βασιλεῖς TOv ᾽άέτιον ὡς εὐνοοῦντα ἀπεδέξαντο. | ἦσαν δὲ τότε 
Γοτδικὰ ἕθνη πολλά τε καὶ μέγιστα πέραν τοῦ «Πανουβίου ἐν τοῖς 

ὑπερβορείοις τόποις κατωκισμένα. τούτων 0: ἀξιολογώτερά εἶσι τέσ 

σαρα, Γύτῦοι, Ισίγοτθοι, Γ ήπαιδες καὶ Οὐανδῆλοι ἐν ὀνόμασι µύνον 

καὶ οὐδενὶ ἑτέρῳ διαλλάττοντες. μιᾷ διαλέκτω κεχρηµένοι" πάντες 
ὁὲ τῆς otov ὑπάρχουσι κακοπιστίαᾳ. οὗτοι ἐπὶ ᾽4ρκαδίου καὶ 
$» , & ^- ὁ : , J -£- - Li , c , Ovtgíov τὸν «ανοῦβιν διαβάντες ἐν τῇ τῶν ᾿Ρωμαίων yi; κατωκίσ- 
Ώησαν. καὶ o μὲν Γήπαιδες, ἐξ ὧν ὕστερον διηρέθησαν 49γ])έβαρδοι 

καὶ 4βαρεις. τὰ περὶ Σιγγιδόνα καὶ Σέρµιον χωρία ὤκησαν. of δὲ 

Ἰσίγοτθοι μετὸ ᾽4λάριχον τὴν ᾿Ρώμην πορθήσαντες εἰς Γαλλίας ἐχώ- 
ρηήσαν καὶ τῶν ἐκεῖ ἐκράτησαν. | Γύτθδοι δὲ Πανονίαν ἔσχον πρῶτον. 
ἔπειτα τῷ (0. ἔτει τῆς βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ νέου ἐπιτρέφαντος 

τὸ τῆς Θράκης χωρία ὤκησαν καὶ ἐπὶ vq χρόνους ἐν τῇ Θράκῃ 
διατρίψαντες Θευδερίχου ἡγεμονεύοντος αὐτῶν, πατρικίου καὶ ὑπότου., 

Ζήνωνος αὐτοῖς ἐπιτρέφαντος. τῖο ἑσπερίου βασιλείας ἐκράτησαν. ' 9 : i 
of δὲ Οὐανδῆλοι ᾽λανοὺς ἑταιρισάμενοι καὶ Γερμανοὺς τοὺς νῦν 

καλουμένους Φράγγους, διαβάντες τὸν ᾿Ῥῆνον ποταµόν., ἡγούμενον µένους Φράγγους, s τὸν "Pirov ποταµόν. ἡγούι 

1 εἰς Ῥώμη» ---δὲ τὴν om. b. — 2 λαβών b. — 3 τὴν ιβύηνο, — 4 καὶ om. y. 
— Iliexnó(av h et sic ubique. — 5 δὲ καὶ Bor. Const. — μεταπεμφθεῖς fg µετα- 
πεμφθείς beehm. — 6 θελήσεις bey. — 7 0 Βονιφ. yz. — Βονιφάντιος b. -- 8 φίλω 
bz Const. δούλω οΥΑ, — 9 εὐνούσεατον Const. — τῷ τότε Const. — τότε om. h. — 
10 Γοτθικὰ scr. e l'roc, Γότθοι καὶ codd. Const. — πέραν] µέχρι Const. — 
11 ὑπερβορίοις bhy. — κατοικισµένα b. — τέσσαρα om. Const. — 19 Ἰσιγότθοι 
b Οὐισίγοτθοι Proc. Ὑπόγοτθοι cyzA om. Const. — Γηπαῖδες by Γηπαιδες 
Sine acc. c. Γήπεδες g Const. — Οὐανδῆλοι g Const. Οὐανδήλοι b Οὐανδηλοὶ 
hy sine acc. c. — ὀνόματι g. — 14 ὑπάρχοντες c. — 15 «ανούβιν em «Φανού- 
fuv c «άνουβιν g. — 16 Γηπαίδες f Γηπαιδες sine acc. c. Γήπεδες g Const. 
— 17 Σιγγιδῶνα em Const. — ZXéouiov b Xíguiov Proc. Σερμεῖον Const. 
Xsouío z Xrousío cy. — 18 Ἰσέγοτθοι b Const. Οὐισίγοτθοι Proc. Ὑπόγοτθοι 
cyzÁ. — 19 Παννονίαν g Πανωνίων Const. — ἔχοντες Const. — 30 τῷ om. y 
Const. — ἐπιτρέφαντος b Const. ἐπιτρέποντος cyz. — 21 ἐν τῇ Θράκῃ διέτρι- 
wer (καὶ add. x) τῆς ἑσπερίου (acil. ἐκράτησαν (rell. om.) cyzA supplevi ex b 
Const, — 29 ἡγεμονεύοντος Const. ἡγουμενεύοντος b. — 38 τῆς ἑσπερίου 4ι- 
βύης βασιλείας Const. — 24 Οὐανδῆλοι g Const Οὐανδήλοι b Οὐανδηλοὶ hy 
Sine acc, ο. — 95 'Prvov g m. 2 Const. Νῖνον begA  Neivov y Ἴνον h. 

10 

t$ c 
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ἔχοντες Γοδιγίσκλον κατώκησαν ἐν Ἱσπανία, πρώτῃ οὔσῃ χώρα τῆς 

Εὐρώπης ἀπὺ τοῦ ἑσπερίου Ὀθκεανοῦ. | Βονιφάτιος δὲ φοβηθεὶς τοὺς 
τῶν ᾿ΡῬωμαίων βασιλεῖς, περάσας ἀπὺ 4ιβύης εἰς ᾿Ισπανίαν πρὺς τοὺς 

Οὐανδήλους ᾖλθεν. καὶ εὑρὼν τὺν μὲν Γοδιγίσκλον τελευτήσαντα. 
τοὺς δὲ ἐκείνου παϊῖδας Γόνθαρίν τε καὶ Γιζέριχον τὴν ἀρχὴν ὃι- 
έποντας, τούτους πρυτρεφάµενος τὴν ἑσπέριον 4ιβύην εἰς τρία µέρη 

διελεῖν ὑπέσχετο, ig) ὦ ἕκαστον τοῦ τρίτου µέρους ἄρχειν σὺν αὐτῷ. 
κοινῇῃ δὲ ἀμύνεσθαι τὸν oiov δήποτε πολέμιον. ἐπὶ ταύταις ταῖς 
ὁμολογίαις o( Οὐανδῆλοι rov πορΏθμὺν διαβάντες τὴν 4ιβύην κατώ- 

κήσαν ἀπὺ τοῦ Ἰλκεανοῦ µέχρι Τριπόλεως τῆς κατὸ Κυρήνην. οἳ δὲ 

Ἰσέγοτθοι ἀναστάντες ἀπὺ Γαλλίας ἐκράτησαν καὶ τὴν ᾿Ισπανίαν. 
τινὲς δὲ τῆς συγκλήτου Ρωμαίων, φίλοι Βονιφατίου. τὴν ᾿ετίου 
ψευδοκατηγορίαν ἀἄνηγγειλαν τῇ Πλακιδία, ἐμφανῆ ποιήσαντες καὶ 

τὴν πρὺς Βονιφάτιον ᾿Ηετίου ἐπιστολήν., τοῦ Βονιφατίου ταύτην 

«roig ἀποστείλαντος. ἡ δὲ Πλωκδία ἐκπλαγεῖσα τὺν μὲν ᾿έτιον 
οὐδὲν ἠδίκησεν., Βονιφατίω δὲ λόγον προτρεπτικὺν μεθ ὕρκων ἂἅπ- 

έστειλεν. τοῦ δὲ Γονβαρίου τελευτήόαντος, Γιζέριχος τῶν Οὐανδήλων 

7έγονεν αὐτοκράτωρ. Βονιφότιος οὖν τὺν λόγον δεξάµενος τῶν 
Οὐανδήλων κατεστρώτευσεν, ὄτρατοῦ μεγάλου ἐλθόντος αὐτῷ ἀπό 

τε Ρώμης καὶ τοῦ Βυζαντίου, στρατηγοῦντος "ἄσπαρον. πολέμου δὲ 
κροτηθέντος πρὺς Γιζέριχον., ἧπτήδη 0 τῶν Ρωμαίων στρατός" καὶ 
οὕτω Βονιφάτιος μετὸ "4σπαρος εἰ ᾿Ρώμην ἐλθὼν τὴν ὑποφίαν ài 

έλυσεν., ἀποδείξας τὴν ἀλήθειαν: ἡ δὲ 4φρικὴ ὑπὺ Οὐανδήλους γέγονεν. 

τύτε καὶ ἨΜαρκιανὺς στρατιώτης (v καὶ δουλεύων τῷ "{σόπαρι, ζῶν 

συνελήφθη ὑπὸ Γιζερίχου, ó μετὰ ταῦτα βασιλεύσας. | 

MV X434 δι wa 
Toro rà ἔτει µετετέθη ἐν ᾽άλεξανδρείᾳ d] ἁγία µάρτυς Εὐφημία 

πρὺ S καλανδῶν Ὀκτωβρίων. 

1 Γοδιγίσκλον b Proc. Γογίδισκλον Const. Μοδιγέσκλον em Λοδέγισκλον 
cfz Modigisclum A. --Ἱσπανίᾳ Const. Proc. Ἰσπανίᾳ b *oxavía g Xxavía chy 
item v. 3. — χώρᾳ b Const. Proc, om. rell. — 2 Βονιφάντιος b. — 4 Οὐανδήλους 
begm Οὐανδηλούς fh sine acc. c. — μέν add. exc b Const. om. cyz. — Γογίδι- 
σκλον Const. Μοδιγίσκλον ef Moó(yicxAov cz sine acc. πι Modigisclum A. — 
5 Γονθάριν b Γότθαριν ο Γότθαρον Const sed Γόνθαριν etiam Proc. — 
Γηζέριχο» c Const. ubique. — 7 dis10siv y — ig ᾧ b Const. ἐφ᾽ ὧν gy ἐφ᾽ ὃν ch.— 
9 Ovavóglo g Οὐάνδηλοι b Οὐανδηλοί hy sime acc. c. — τὸν om. €. — 
10 Κυρίνην bchy Κυρίνης Const. — 11 Ἰσίγοτθοι b Const. Ὑπόγοτθοι cemz 
Ὑπογότθοι f Hyppigothi A. — τὴν Ἱσπανίαν Const. Proc. τὴν “σπανίαν g 
τὴν Σπανίαν befh τὴν Γαλλίαν Σπανίαν em. — 19 Βονιφαντίου b Βονη- 
φαντίου e item vv. 14. 16. 22. — 16 µετόρκων b µετόρκον y. — Γοταρίου c 
Const. — Οὐανδήίων beg Οὐανδηλῶν fh sine acc, cm. — 18 γέγονεν — 
19 Οὐανδήλων om. b. — 18 Βονηφάντιος e. — 19 Οὐανδήλων g Οὐανδηλῶν hy sine 
acc. c. — 928 Οὐανδήλους beg. Οὐανδηλούς hy. — 34 τῷ "Azo: cz τὸν σπαρα 
by Ἄσπαρον Const. — 27 τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει d. -- 28 Ὀκτωβρίω yz. 

ef. Proc, Vand, 
p. 333, 

147 B 

A. M. 5932 
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, A. M. 5933 wy. v9. D. v. y. ww. un. 

Tovro τῷ ἔτει 6 Κάνθαρος τὺ βαλανεῖον ἐν ᾽4λεξανδρείᾳ ἐπλη- 

ρώθη. μοναχοὶ δέ τινες ἐλθόντες ἐν Κωνσταντινουπόλει παρηνόχλουν 
Ms B τῷ βασιλεῖ κατὰ Θεοδώρου τοῦ γενοµένου ἐπισκόπου Μομψουεστίας 

μετὸ Θάνατον αὐτοῦ, ὡς αἱρετικὺν διαβάλλοντες. ὁ δὲ βασιλεὺς 

Πρόκλω ἐπέτρεψε τοῖς τῆς ἀνατολῆς ἐπισκόποις γράψαι τὴν ζήτησιν 

ποιήσασθαι καί, εἰ ἀληθεύουσιν. ἀναθεματίσαι Θεόδωρον. Ἰωάννης 

δὲ ὁ ᾽άντιοχείας ἀντέγραψε ΙΠρύκλω μετὰ τῆς ἰδίας συνόδου καὶ τῷ 
βασιλεῖ ὀρβοδοξίαν μαρτυρῶν Θεοδώρῳ. 

A. M. 5934 ᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος «όμνος ἔτη qj. 
ον ον O4. qe ἂν D. 

Τούτω τῷ ἔτει ἐσείσθη 1j γῆ καὶ ἐμυκήθη πρὺ εξ καλανδῶν Μαΐων. 
A. M. 5935 Ῥώμης ἐπίόκοπος ^ov ἔτη καὶ. 

AM. Hus Wide M Ds 

83 P Tovro τῷ ἔτει Χαρμόσυνος ὁ αὐγουστάλιος ἐν ᾽άλεξανδρεία 

ἐκρυταφίσθη ἐν τῷ Κυνηγίῳ, καὶ ἀπέθανε μηνὶ Επιφὶ «. 
A. M. 5936 Ae. 9. f. 9. s. x9. y. 

Mal. p. 361, 1 || Τούτῳ τῷ ἔτει Θεοδόσιος ὁ βασιλεὺς "Mvr(oyov τὸν πραιπόσιτον 

καὶ πατρίκιον., TOv καὶ βάγυλον αὐτοῦ, ἐποίησε παπᾶν. δηµεύσας 

καὶ τὺν οἶκον αὐτοῦ ὡς κατεπαιροµένου τοῦ βασιλέως καὶ καταφρο- 

νοῦντος αὐτοῦ. διὺ καὶ vóuov ἔθετο μὴ εἰσέρχεσθαι εἰς πατρικίου 

ἀξίαν εὐνοῦχον. | 
Α.ΝΜ. 501. Κόσμου Τῆς Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 

ἔτη θείας βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
EMI. σαρκώσεως Θεοδόσιος Ἰσδιγέρδης Atov 

ἔτη υλζ’. ἔτη uf. ἔτη ιζ.. ἔτη καὶ. 
Af". Ü. y- 

Κωνσταντινουπ. “Ἱεροσολύμων — is&avÓgs(ag Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Πρόκλος Ἰουβενάλιος Κύριλλος 4όμνος 
ἔτη ig. Ey Ay. ἔτη Ag. ἔτη qr. 

t. bs À. à. 

| Τούτω rà ἔτει Κὔρον, τὺν ἔπαρχον τῆς πόλεως καὶ τῶν 
πραιτωρίων, ἄνδρα σοφώτατον καὶ ἱκανὺν κτίσαντά τε τὸ τείχη τῆς 

Mal. p. 361, 14 
Chron. Pasch. 

p. 588, 6 

8 παρηνώχλουν g. — 4 Μεμφουεστίας b. — 5 διαβαλλόντες ο. — 7 ποι- 
ήσασθαι bd ποιεῖσθαι cyz. — 8 0 om. g. — ἰδίας] ἁγίας g. — 10 ἔτη τή g. 
v. 11 om. cf. — v. 12 add. ex b om. rell, — v. 18 om. cy. — v. 14 om. cf. — 
numeri vv. 11 et 14 in omnibus codd. corruptissimi praeter b. — 16 ἐπὶ y b 
ἐπὶ φῖ g. — 18 πρεπόσιτον bdy πραιπώσιτον g. — 19 τὸν om. y. — βάγυλον 
bfx βάγιλον em βαϊοῦλον z. — ἐποίησε αὐτὸν m. b. — παπάν be παππᾶν g 
παπαν Sine acc. c, — 30 κατεπαιρόµενον codd. — τῶν βασιλέων yz. -- κατα- 
φρονοῦντος b καταφρονοῦντα xyz. — 91 αὐτῶν f sed v sec. m, add. ut videtur 
αὐτῷ em. — ἐξέθετο z. — πατρίκιον cy. — 35 εὐνούχου y. — 303 Ἰσδηγέρδης 
cf. — 803 Ἰουβεννάλιος g. — 38 Κύρον bdh sine acc. ο Κύριλλον f. — ὕπαρ- 
gov ο. — 34 τε Om. y. 

5 

10 

20 

25 

50 
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πόλεως καὶ ἀνανεώσαντα πᾶσαν Κωνσταντινούπολιν, περὶ οὗ ἔκραξαν 19 9 

οἱ Βυξάντιοι ἐπὶ τοῦ ἰππικοῦ καθεζοµένου τοῦ βασιλέως καὶ ἀκούον- 
τος. "Κωνσταντῖνος ἔκτισεν, Κῦρος ὀνενέωσεν. καὶ ἐχόλεσεν ὁ 

βασιλεὺς ὅτι ταῦτα εἶπον περὶ αὐτοῦ, καὶ προφασισάµενος αὐτὺν 
5 ἑλληνόφρονα εἶναι καθεῖλεν αὐτὺν τῆς ἀρχῆς καὶ ἐδήμευσεν αὐτόν. 

ὁ δὲ προσφυγὼν τῇ ἐκκλησία ἐγένετο παπᾶς καὶ αὐτόᾳ. ὁ δὲ βασι- 
λεὺς σπλαγχνισθεὶς ἐπ αὐτῷ ἐκέλευσε γενέσθαι αὐτὺν ἐπίσκοπον 
Σμύρνης τῆς ἐν ᾿Ασία. οἵ δὲ Σμυρναῖοι καταλαβόντα αὐτὸν πρὺ 

τῶν ἁγίων δεοφανίων ὑφορώμενοι αὐτὸν ὡς ἐλληνόφρονα ἠβούλοντο 
10 αὐτὸν ἀνελεῖν. τοῦ δὲ εἰσελθόντος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ προτραπέντος 

λαλῆσαι τῷ AcQ, ἔφη: "“ἄνδρες ἀδελφοί, ἡ γέννησις τοῦ θεοῦ καὶ 

σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ σιωπῇ τιµάσθω, ὅτι ἀκοῇ καὶ µόνῃ 
συνελήφθη ἐν τῇ ἁγία παρθένω ὃ τοῦ Θεοῦ λόγος" αὐτῷ ἡ δόξα 

εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.. καὶ ἐχάρη ὁ λαός, καὶ εὐφήμησαν αὐτόν, 
15 καὶ ἐπισκόπησεν αὐτοὺς εὐσεβῶς. | 

Aw. ια. 9. aw. ή. λα. €. A. M. 5938 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἐτυράννησεν Ἰωάννης ἕτερος, ὁ λεγόμενος Οὗαν- 
δαλός, κατὰ Οὐαλεντινιανοῦ ἐν "Pug: καὶ ἀποστείλας Θεοδόσιος 
δύναμιν σὺν τῷ "άσπαρι καὶ ᾽4ρδαβουρίῳ τοῖς στρατηγοῖς, καὶ πολέμου 

20 κροτηθέντος, ἠττήθη Ἰωάννης καὶ λαβὼν λόγον παρέδωκεν ἑαυτὸν won 
ζῶντα. καὶ εἰσάγουσιν αὐτὸν πρὺς τὺν βασιλέα Θεοδόσιον, καὶ τιμῆς 
ὀξιωθῆναι αὐτὸν παρασκευάζουσιν. 6 δὲ Χρυσάφιος. εὐνοῦχος ὢν κιν 

καὶ παραδυναστεύων ἐν τοῖς βασιλείοις, δολοφονήσας ἀνεῖλεν αὐτόν ' 

ἆλλ οὐκ εἰς μακρὰν τοῦτον ἡ δίκη µετῆλθεν. 
25 A. iB. v. Bp. 9. 1β. «. A. M. 5939 

Τούτῳ τῷ ἔτει Κύριλλος ᾽4λεξανδρείας καὶ Πρόκλος Κωνσταν- ct. Nicoph. 

τινουπόλεως εὐσεβῶς ἐκόιμήθησαν. καὶ τὸν μὲν Πρόκλον Φλαβιανὺς udis 

ὁ πρεσβύτερος καὶ σκευοφύλαξ τῆς ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως 

διεδέξατο, ἀνὴρ [ερώτατος καὶ ἐνάρετος. Κύριλλον δὲ «4ιόσκορος ὁ 

30 δυσσεβὴς διεδέξατο, ug ὅλως Ov διδασκαλικός, ἄγριος δὲ καὶ ἀν- 
ἡμερός τις, ἐξαιρέτως δὲ ἐν τοῖς συγγενέσι Κυρίλλου γενόμενος, ὡς 
καὶ τὴν οἰκίαν αὐτῶν καίπερ οὖσαν ἐν ὕψει πολλῶ ἐπάνω τρίστεγον 
οἶκον καθιερῶσαι. 

.8 Κύρος bdfg. — ἀνανέωσεν y. — ἐχόλεσεν b Mal. Chron. Pasch. ἐχόλανεν 
(ἐχώλ, dh) xyz. — 5 αὐτὸν post ἐδήμ. add. ex b om. xyz. — 6 παπάς bcehm 
παππᾶς g. — καὶ αὐτὸς add. er b Mal. om. xyz. — Ἱ ἐπ αὐτῷ b ἐπ᾽ αὐτόν 
Xyz. — 8 πρὸ τῶν ἁγ. 9. ὑφ. αὐτὸν b om. xyz. — 10 αὐτὸν add. ex b om. 
xyz. — ἀνελεῖν idw τῇ ἐκκλησίᾳ z. — τοῦ δὲ ---ἐκκλησίᾳ h pr. m. in mg. — εἰς 
τὴν ἐκκλησίαν gy. — 12 dxojj uóvy d Mal καὶ p. ἁκοῇ ο. — 15 ἐπισκόπησεν 
yz ἐπεσκόπησεν bx. — αὐτούς b αὐτοῖς xyz. — 17 ἕτερος] στερρός y. — 
Οὐανδάλος b Οὐώνδαλος cem Οὐανδηλός f. — 19 Αρταβουρίω z. — 921 τὸν 
om. b. — 22 παρασκευάζουσιν αὐτόν x. — 97 ἐκοιμήθησαν εὐσεβῶς c. — 
30 ἄγριος καὶ ἀνήμ. b ἀχρεῖος καὶ ἀνήμ. xyz immitis et ferus A. — δέ] ὤν ο. 
— 81 ἐξαίρετος f. — ὡς ---καθιερῶσαι b. ὃς-- καθιέρωσεν xyz. 

TuzsornuANIS CHnON. Τ. T 
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A. M.5940 Κόσμου Της Ῥωμαίων Περσῶν Ρώμης 
ἔτη Θείας βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

αμ’. σαρκώσεως Θεοδόσιος Ἰσδιγέρδης "tov 
ἔτη vg. ἔτη ug. Erg i£. Erg κα. 

μ΄. uU. s. 5 
Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας  ᾽Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Φλαβιανὺς  Ἰουβενάλιος 4ιόσκορος Zdópvog 

ἔτη B. ἔτη Ay. ἔτη £g. ἔτη qf. 
a. {. α΄. P. 

oem Toro τῷ ἔτει Χρυσάφιος εὐνοῦχος τοῦ Ts παλατίου καὶ τοῦ 
βασιλέως Θεοδοσίου κρατῶν., τῇ Φλαβιανοῦ χειροτονία φθονήσας, 

ὑπέθετο τῷ βασιλεῖ ἀκάκῳ ὄντι καὶ εἰς Χαλκηδόνα διάγοντι δηλῶσαι 
τῷ πατριάρχη ἀποστεῖλαι τὰς ὑπὲρ τῆς χειροτονίας εὐλογίας. ὁ δὲ 

15: B Φλαβιανὺς καθαροὺς (grove ἀπέστειλεν εὐλογίας. ὁ δὲ Χρυσάφιος 
ἀποστρέψας ταύτας ἐδήλωσε χρυσᾶς εὐλογίας ξητεῖν τὺν βασιλέα. ὁ 

δὲ ἐπίσκοπος ἀντεδήλου μὴ ἔχειν χρήματα ἀποστεῖλαι, εἰ µή τισι 

χρήσοµαι τῶν ἱερῶν σκευῶν. γίνεται οὖν ἐκ τούτου οὐ μικρὰ λύπη 

ἐν µέσω αὐτῶν, Πουλχερίας ταῦτα μὴ εἰδυίας. καὶ ταῦτα μὲν ἐν 
Κωνσταντινουπόλει. ἐν ᾽4λεξανδρεία δὲ «{ιόσκορος εὐθὺς ἐκ προοι- 20 
µίων τοὺς συγγενεῖς Κυρίλλου πορθεῖ καὶ τὰ τούτων ληΐζεται, τὸν 
δὲ ἀδελφιδοῦν αὐτοῦ ᾽4θανάσιον πρεσβύτερον ὄντα καθεῖλεν ἀναιτίως, 
δηµεύσας αὐτὸν ἐδχάτως. ταῦτα ἐποίει ἐναντιούμενος τῇ ὀρ8ῇ πίστει 
Κυρίλλου αἱρετικὺς ὢν καὶ ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τὰ Ὡριγένους φρονῶν. 
ἐνεῖχε δὲ καὶ Φλαβιανῶ, διότι μικρὰν ἐπικουρίαν παρέσχε τοῖς συγγε- 95 

85? ψέσι τοῦ µακαρίου Κυρίλλου. ὁ δὲ Χρυσάφιος δυσσεβὴς Ov καὶ μὴ 

φέρων ὁρᾶν τὴν τῶν ἐκκλησιῶν ὁμόνοιαν σπουδὴν ποιεῖται ταύτας 
ταράξαι, καὶ παντοῖος γίνεται εἰς τὸ Φλαβιανὸν τῆς ἐπισκοπῆς ἐξεῶσαι. 
βουλόμενος Εὐτύχην τινὰ ἀρχιμανδρίτην ὑὁμόφρονα αὐτοῦ εἰς τὴν 
ἐπισκοπὴν προχειρίσασθαι. καὶ ἐπειδὴ Πουλχερίας κρατούσης τῶν 50 

πραγμάτων οὐδὲν ἴσχυσεν, πρῶτον ὑπεισέρχεται τῇ Εὐδοκίᾳ ἀπείρῳ 
15? B οὔσῃ, καὶ eig φθόνον αὐτὴν ἐρεθίξει κατὰ τῆς ἰδίας μητρὺς καὶ ὑποτί- 

θεται αὐτῇ λοιδορῆσαι αὐτὴν παρὰ τῷ βασιλεῖ πρὸς τὸ λαβεῖν αὐτὴν 

τὸν πραιπόσιτον, ἐπειδὴ ἡ Πουλχερία τὴν διοίκησιν τῶν πραγμάτων 

ἐκράτει καὶ ἀναγκαίως εἶχε τὸν πραιπόσιτον. ὁ δὲ βασιλεὺς ὑπὸ τῆς 35 

10 

— 5 

3* Ἰσδηγέρδης c. — 8? Οὐβεννάλιος g. — 12 Θεοδοσίου add. er b om. 
XyzA. — 14 ὁ δὲ Φλαβιανὸς --- εὐλογίαν om. g in mg. add. m. 2. — 15 εὐλογίαν 
em mg. g. — 17 ἀντεδήλοι b. — 18 o? om. f. — 19 μὲν om. cyz. — 922 δὲ 
Om. y. — αὐτοῦ 0m. z. — 38 τὴν ὀρθὴν πίστιν b, — 24 τὰ om, g. — 925 dia- 
βιανόν b. — τοῖς συγγενεῦσι mx τοὺς συγγενεῖς b. — 927 σπουδή y. — αὐτάς 
Xyz. — 920 Εὐτύχην by Εὐτυχήν (-tiv Ὦ) xz. — αὐτῷ x. — 31 ἴσχυσεν bh 
ἴσχυεν gyz. — τῃ om. x. — 832 ἐρεθίζεται y. — ἰδίας bd οἰκείας cyz. — 
.88 αὐτῇ λοιδορῆσαι om. f. — 34 πρεπόσιτον by πραιπώσιτον g ubique. — ἡ 
om. b. — ἐπειδὴ 7, II. sig τὴν διοίκ. v. πραγ. ἀναγκαίως εἶχε τὸν πρ. ΧΥΣΑ. 
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γυναικὺς ἐνοχλούμενος διαπέµπεται αὐτῇ λέγων" "gu σε τοῦτο Àv- 
πήσῃμ' πραιπόσιτον γὰρ ἔχειν σε οὐκ ἔστι δυνατόν’ οὐδὲ τὴν ἐμὴν 

ἀδελφὴν καλῶς διοικοῦσαν καὶ ἐμπείρως καὶ εὐσεβῶς ἐγὼ παραστέλλω.” 
τούτου δὲ ἀποτυχὼν ὁ Χρυσάφιος iq! ἑτέραν µετέρχεται συσκευὴν 
καὶ ὑποτίθεται τῇ Εὐδοκία ὀχλῆσαι τῷ βασιλεῖ, καὶ ἐπιτρέφαι τῷ 
πατριάρχη χειροτονῆσαι αὐτὴν διάκονον ὡς παρθενεύειν ἠρημένην. 
καὶ ἐπὶ πλεῖον τῆς Εὐδοκίας ὀχλούσης, ἔπεισε τὴν κουφότητα τοῦ 
βασιλέως. καὶ τοῦτο προτραπεὶς Ó µακάριος Φλαβιανὺς παρὰ τοῦ 
βασιλέως ποιῆσαι ἐλυπήθη σφόδρα προβλέπων τὰ μέλλοντα ἐκ τούτου 
ἀναφυῆναι σκάνδαλα. καὶ τῷ μὲν βασιλεῖ ὑπέσχετο, τῇ δὲ Πουλχερία 
ἔγραψε παρακαλῶν αὐτὴν μὴ δεχθῆναι εἰς πρόσωπον αὐτῆς, "ἵνα 

μὴ ἀναγκασθῶ»” φησίν, "róv Λλυπούντων σε πρᾶξαί ri" d δὲ ἐκ 
τῶν γραφέντων νοήσασα τὸ μελετώμενον τὸν μὲν πραιπόσιτον τῇ 

Εὐδοκία ἀπέστειλεν, εἰς δὲ τὸ Ἕβδομον ἐξελθοῦσα ἠσύχαξεν. ἐκ 
τούτου ὁ βασιλεὺς xal ἡ Εὐδοκία σφόδρα κατὰ Φλαβιανοῦ ἐλυπή- 
Φησαν ὡς τὺ µυστήριον ἐκκαλύφαντος. τῆς δὲ Πουλχερίας ἧσυχα- 

ζούσης, καὶ Εὐδοκίας τὴν βασιλείαν ὑθυνούσης, συνηνέχθη τι τοιοῦ- 

τον. | Παυλῖνός τις μάγιστρος ἠγαπᾶτο παρὰ τῆς Εὐδοκίας ὡς λογιώ- 

τατος καὶ ὡραιότατος, ᾧ τινι συχνῶς ἰδίως συνετύγχανεν. τῇ οὖν 

ἡμέρα τῶν ἁγίων Δεοφανίων προσήγαγέ τις τῷ βασιλεῖ μῆλον μέγα 
τε καὶ Θαυμαστόν. ὁ δὲ βασιλεὺς τοῦτο Βαυμάσας ἀπέστειλεν αὐτὸ 

τῇ Εὐδοκία, κἀκείνη ἀπέστειλεν αὐτὺ τῷ Παυλίνω: ὁ δὲ Παυλῖνος 
μετὰ δύο ἡμέρας ἀπέστειλεν αὐτὸ τῷ βασιλεῖ. ὁ δὲ βασιλεὺς τοῦτο 
γνωρίσας ἔκρυψεν. καὶ ἀπελθὼν λέγει τῇ αὐγούστῃ: "τὴν σωτηρίαν 
µου, τὸ uijAov, ὃ ἔπεμψά σοι, ποῦ ἔστιν:' ἡ δὲ ἔφη: "uà τὴν σωτη- 

ρίαν σου, ἔφαγον αὐτό. τότε εἰς ὀργὴν κινηθεὶς κελεύει τὺ μῆλον 
ἐνεχθῆναι καὶ τὺν Παυλῖνον ἐξορισθῆναι εἰς Καππαδοκίαν κἀκεῖ 
σφαγῆναι. | ὁ δὲ ἀνωτέρω μνημονευθεὶς Εὐσέβιος ὁ σχολαστικός, Ó 
πρῶτος Νεότορίου λαβόμενος, προαχθεὶς εἰς ἐπισκοπὴν τοῦ «Ίορυ- 

λαίου καὶ πρὺς Εὐτύχην τὸν ἀρχιμανδρίτην περὶ πίστεως διαλεγό- 
µενος εὗρεν οὐκ ὀρθὰ φρονοῦντα αὐτόν. πολλὰ δὲ παραινέσας ὦφε- 
λῆσαι αὐτὺν οὐκ ἴσχυσεν. τότε ὁ Εὐσέβιος ἀνήγαγε τὰ περὶ αὐτοῦ 
Φλαβιανῷῶ τῷ ἐπισκόπω, ὕστις όυγκροτήσας σύνοδον u' ἐπισκόπων 

µεταστέλλεται τὺν Εὐτυχέα καὶ κατὰ πᾶσαν ἀκολουθίαν τῶν ἐκκλη- 

2 γὰρ ἔχειν] παρέχειν b. — 4 τούτῳ y. — συσκευήν bh σκευήν gxy. — 
5 x«l om. hx. — 6 ἠρημένην g εἰρημένην bhxy. — 7 πλέον b. — ὀχ]ουμένης f. 
— 9 ποιῆσαι add. ex b om. ΧΥΣΑ, — 11 παρακαλῶν αὐτήν om. x. — 192 σε 
om. b. — 13 post νοήσασα litura unius verbi in b, — 18 µαγίστρος egx. — 
19 καὶ ὡραιότατος Om. X. — 34 μὰ τὴν cor.? — 95 µοι f — σοι om. b. — 
29 «ορυλέου x. — 30 Εὐτύχην by Εὐύτυχην sine acc. c. Εὐτυχεῖν h. Εὐτυχῆ g 
Εὐτυχή d. — 31 εὗρε διαλεγόµενος ο. — ὀρθῶς z. — παρακαλέσας καὶ παραι- 
νέσας xi. — 88 ὁ οι. Ἱ. — 34 Εὐτυχέα b. Εὐτύχην y Εὐτυχῆσ Εύτυχη sine acc. x. 

τα 

158 B 

Mal. p. 356, 17 
Chron, Pasch. 

p. 584, 5 

86 P 

cf. Euagr. 
Hist. Eccl. I, 9 

154 B 
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σιαστικῶν κανόνων ἀνακρίνας καὶ εὑρὼν αὐτὸν αἰρετικὺν καὶ ὕπουλον 
καθεῖλεν αὐτόν. Χρυσάφιος δέ, ὁ τούτου σύμφρῶων, τοῦ παλατίου 

κρατῶν καὶ ταῦτα μαθὼν ἐξάπτεται εἰς ὀργὴν ἐπὶ πλεῖον κατὰ ὤλα- 

βιανοῦ καὶ δηλοῖ «{ιοσκόρῳ τῷ ᾽4λεξανδρείας εἰς πάντα αὐτῷ συνερ- 
γεῖν τὰ καταθύµια, εἰ ταῖς κατὰ Φλαβιανοῦ καὶ Εὐσεβίου συνδράµῃ 5 
αὐτῷ κατηγορίαις καὶ ὑπὲρ Εὐτυχοῦς ἀγωνίσηται. κινεῖ δὲ πρὺς 
τοῦτο καὶ τὴν αὐγούσταν Εὐδοκίαν τὰ περὶ Πουλχερίας λυπηρὰ κατὰ 
Φλαβιανοῦ ὑπομιμνήσκων αὐτήν' καὶ παρασκευάξουσιν ἀμφότεροι 

τὺν βασιλέα Δεσπίσαι δευτέραν ἐν ᾿Εφέσω συγκροτηθῆναι σύνοδον, 
καὶ παρέχουσι «4ιοσκόρῳ ἐξάρχειν τῆς συνόδου, ἀποστείλαντες αὐτῷ 10 

στρατὸν πλεῖστον πρὺς βοήδειαν. 

A. M. 5941 μα. a5. ἕ. B. τα. B. η. 
cf. Euagr. IT, 1 ; x , 5 4 ή y Μορ XIV 41 Tovro τῷ ἔτει κελεύσει τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου ἡ λῃστρικὴ 

καὶ παράνομος συνηθροίσθη σύνοδος ἐν Ἐφέσῳ τοῦ κριθῆναι τὰ 

περὶ Φλαβιανοῦ καὶ Εὐτυχοῦς ὑπὺ «4ιοσκόρου τοῦ δυσσεβοῦς κατὰ 15 
παραίνεσιν Χρυσαφίου τοῦ εὐνούχου, τοῦ ἐπίκλην Τζουμᾶ, τὴν τοῦ 

i55 Ἡ βασιλέως κουφότητα παραπείσαντος. συναθροισθέντων δὲ πάντων 

ἐν Εφέσω, προκαθίσας ὁ «ιόσκορος οὐ συνεχώρησε παρεῖναι vorá- 

ριον ἕτερον τῇ συνόδω, ἀλλὰ τοὺς ἐδίους μόνους ἐποίησε γράφειν 

τὰ πραττόµενα. ζητήσεως οὖν γενομένης ἀπῃτεῖτο Εὐτύχης τὴν ἰδίαν 20 

δόξαν ἐκφάναι, καὶ ἀπεκρίνατο λέγων" "ὁμολογῶ ἐκ δύο φύσεων 
γενέσθαι róv κύριον ἡμῶν πρὺ τῆς ἑνώσεως' μετὰ δὲ τὴν ἔνωσιν 

µίαν φύσιν ὁμολογῶ.” τότε «Πιόσκορος εἶπεν' "x«l ἡμεῖς τούτοις 

συντιθέµεθα πάντες. καὶ oí μὲν τοποτηρηταὶ τοῦ πάπα 4έοντος 
Ῥώμης Δεασάµενοι τὴν «4ιοσκόρου ὁρμήν, καὶ ὅτι τὴν ἐπιστολὴν τοῦ 25 

πάπα τὴν πρὺς Φλαβιανὺν οὐ συνεχώρησεν ἀναγνωσθῆναι οὔτε τὴν 

πρὺς τὴν σύνοδον, ἀλλὰ παρωράθησαν. ἔφυγον καὶ κατῆλθον ἐν 
&: ν'Ρώμῃ. ὁ δὲ 4ιόσκορος τῷ Εὐτυχίῳ μὲν τὴν ἱερωσύνην ἀποδίδωσιν, 

Εὐσέβιον δὲ τὺν τοῦ «ορυλαίου καὶ Φλαβιανὺν τὸν Κώνσταντινου- 

πόλεως ἑτοίμως καθεῖλεν. ὃς καὶ πρὺς τῇ καθαιρέσει ὠθισμοῖς καὶ 30 

λακτίσµασι τῶν ὑπὺ «4ιοσκόρου ἐκβαλλόμενος τριταῖος τὸν βίον µετήλ- 

8 τοῦτο xz. — B8 ἐπὶ πλεῖον ἐξάπτεται εἰς ὀργήν zx. — 4 τῷ om. f. — 
5 συνδράμει bg συνδράµοι hyz. -- 6 κατηγορίας b. — Εὐτυχῆς f. — ? 4ὐγοῦσταν 
g. — κατὰ Φλαβιανοῦ καὶ Εὐσεβίου h. — 8 αὐτῇ bd. — ἀμφότεροι om. x. — 
16 τοῦ] τό xyz. — Tfovuà b Ταϊουμᾶ h ἸΤαϊουμά egmx Ταιόγμᾶ f. — 18 ἐν 
Ἐφέσῳ add. ex b om. xyz. -— παρῆναι bc. — wordgiw f, — 20 Εὐτύχης em 
Εὐτυχής fg Εύτυχης sime acc. c. Εὐτυχεῖς Ἡ Εὐτύχιος d. εὐχῆς b. — 22 γε- 
νέσθαι b γεγενῆσθαι dy γεγεννῆσθαι οὐ. — 24 πάππα g ilem v. 96. — 
95 ᾿Ῥώμης om. y. — 97 παρωράθησαν g παροράθησαν bdh παροραθῆσαν f παρ- 
οραθεῖσαν cem. — 28 Εὐτυχίω by Εὐτυχεὶ gx Εὐτυχῆ h. — 29 τὸν om. h. 
— Zogviéov d «Φἱορυλλέου c. — 80 ὃς] ὄν b. — πρὸς τῇ καθαιρέσει scr. e coni. 
πρὸ τῇ καθαιρέσει b πρὸ τῆς καθαιρέσεως xyz. — 31 τῶν b roig xyz. — ἐκ- 
βαλόμενος bh ἐκβαλλομένοις y. — τριτταῖος x τριταίως Í τριτέως em. 
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λαξεν. καὶ τῇ ἑξῆς βίᾳ στρατιωτῶν καὶ ξιφῶν ὑπογράψαι οἱ ἐπί- 

σχοποι κατηναγκάσθησαν. ὁ δὲ «όμνος, ᾽άντιοχέων ἐπίσκοπος, βία 

ὑπογράψας καὶ εἰς ἑαυτὺν ἐλθὼν ἀντέστη «{ιοσκόρω καὶ roig ἄρχουσι 
καταβοῶν τῶν πραχθέντων καὶ ἀσέβειαν τὴν σύνοδον ὀνομάζων καὶ 

τὴν ἑαυτοῦ ὑπογραφὴν ζητῶν ἀναλαβεῖν. | ταῦτα μαθὼν ὁ πάπας 

4έων πρόσεισι τῷ βασιλεῖ Οὐαλεντινιανῷ καὶ ταῖς αὐγούσταις μετὰ 
δακρύων αἰτῶν ἐπιστολὰς Θεοδοσίω τῷ βασιλεῖ, διόρθωσιν γενέσθαι 
τῶν ἐν ᾿Εφέσω ἀθέσμως καὶ ἀκανονίστως πραχθέντων. ὁ δὲ ἀντι- 
γράφει τῇ 9)vyargl Εὐδοξία οὕτως" “τοῦτο τῇ σῇ γλυκύτητι γνω- 

ρίσαι βούλομαι, ὅτι ὁ Φλαβιανὺς Βδεία κρίσει τῶν ἐκκλησιῶν ἐξεβλήθη 

ὡς ταραχῶν πολλῶν αἴτιος. | ὁ δὲ «4ιόσκορος καθῇρε καὶ Θεοδώ- 

ρητον καὶ Ἴβαν καὶ ᾽4νδρέαν καὶ «{όμνον τὸν Αντιοχείας καὶ ἄλλους 
ἀνατολικοὺς ἐπισκόπους ἀπόντας. | Θεοδόσιος δὲ ὁ βασιλεὺς εὐρί- 

πιστος ἦν, παντὶ ἀνέμω φερόµενος. ὕθεν καὶ χάρταις ἀπαραναγνώστοις 

πολλάκις ὑπέγραφεν' ἐν oig καὶ Πουλχερία ἡ σοφωτάτη δωρεὸν 
ὑπέβαλεν ἀπαρανάγνωστον ἐκχωροῦσαν πρὺς δουλείαν Εὐδοκίαν, τὴν 
γαμετὴν αὐτοῦ, καὶ ὑπέγραψε δεινῶς παρὰ ΠΙουλχερίας ὀνειδισθείς. | 

| Τῷ δ αὐτῷ ἔτει Γιζέριχος τῷ Οὐανδαλικῷ πλήθει πολὺς 

γενύμενος καὶ ῥῆγα καλέόας ἑαυτὸν γῆς τε καὶ θαλάσσης καὶ νήσων 
πολλῶν τοῖς 'Ῥωμαίοις ὑποτελῶν κατασχὼν ἐλύπει τὺν Θεοδόσιον. 

καὶ ἀποστέλλει χιλίας ϱ' ὑλκάδας μετὰ δυνάµεως ᾿Ρωμαϊκῆς ᾿4ρεοβίν- 
Óov καὶ ᾽4νσίλα καὶ Ἰνοβίνδου καὶ ᾿ρινθέου καὶ Γερμανοῦ τῶν 
στρατηγῶν. ταύτης οὖν τῆς δυνάμεως τῇ Σικελία προσορµισθείσης, 

καταπλαγεὶς ὁ Γιζέριχος πρεσβεύεται Θεοδοσίω περὶ σπονδῶν. | 
Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος ᾽4νατόλιος ἔτη 8’. 
᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος Μάξιμος ἔτη 9. 

uB. a. η. wv. ap. y. α. 

Tovro τῷ ἔτει ἐπιλογισάμενος Θεοδόσιος καὶ γνοὺς ἑαυτὺν ἆπα- 

τηθέντα ὑπὺ τῆς Χρυσαφίου πανουργίας ἐλυπεῖτο περὶ τῆς εἰς GAa- 
βιανὺν γεγενηµένης ἀσεβείας καὶ τῆς εἰς τοὺς λοιποὺς ἐπισκόπους 
ἀδικίας. καὶ ἀγανακτήσας σφόδρα πρῶτον μὲν Χρυσάφιον ἐξώρισεν 
tlg τινα νῆσον, τῇ δὲ Εὐδοκίᾳα ἐπιφέρεται σφοδρῶς πάντων τῶν 
κακῶν αἰτίαν αὐτὴν ἀποκαλῶν, ὡς καὶ Πουλχερίαν τῶν βασιλείων 

1 τῶν στρατιωτῶν f, — 3 ἀνέστη b. — τῷ «4ιοσκόρῳ f. — 4 ἀσεβῆ xz. — 
5 λαβεῖν b. — πάππας g. — 6 μετὰ δακρύων om. x. — 1 τῷ βασιλεζ Otodocío 
E. — γραφῆναι post βασιλεῖ add. z. *- 10 Δείᾳ κρίσει om. x. — 11 xa&siosv y. 
— 12 Ἴβαν d Ιβάν beg Ἰβᾶν hy. — ἄλλους] τούς z. — 18 ἀπόντας b ἅπαν- 
τας Xyz. — 14 ἀπαραναγνώστως z Georg. ἀπαραγνώστοις y. — 17 δεινῶς b 
Georg. om. xyz. — 18 Γηζέριχος ο Γιξερίχος f. — 30 ὑποτελῶν] ὑποστέλλων 
bh. — 21 χιλιάδας y. — Αρεβίνδου b. — 33 Ἠνοβίνδου y ᾿ννοβίνδου z. — 
23 τῆς Σικελίας y. — 924 Γηζέριχος emx. — 25 ἔτη 9'] ἔτη y b. — ?7 uff. 
εε’. d. q. iB. y. α. cy. — 38 ἐπιλογησάμενος bdeg. — 39 εἰς om. h. — 
83 βασιλειῶν ehm. 

156 B 

cf. Niceph. 
XIV, 49 

cf. Georg. Mon 
p. 505, 10 

cf. Niceph. 
XIV, 57 

157 B 

A. M, 5942 

88 P 
ef. Niceph. 
XIV, 49 



cf, Georg. Mon. 
p. 

sa 

158 B 

498, 13 

cf. Niceph. 
XIV, 51 

159 B 

102 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

ἀποδιώξασαν., ἅμα δὲ καὶ τὸ κατὰ τὸν Παυλῖνον ὀνειδίζων αὐτῃ. ἡ 

δὲ ἀπογνοῦσα παρεκάλεσεν ἐπὶ τὰ ἹἹεροσόλυμα ἀπολυθῆναι αὐτήν. 
καὶ λαβοῦσα μεθ ἑαυτῆς Σευῆρον τὺν πρεσβύτερον καὶ Ιωάννην 
τὺν διάκονον ἦλθεν εἰς ἹἹεροσόλυμα. καὶ μαθὼν ὃ βασιλεύς, ὅτι 
οὗτοι καὶ ἐν τῇ πόλει αὐτῇ ἐσύχναζον καὶ ἐν Ἱεροσολύμοις uev. αὐτῆς 
εἶσιν. καὶ πολλὰ αὐτοῖς δωρεῖται, ἀποστείλας ἀπεκεφάλισεν αὐτούς. 

τότε ὁ βασιλεὺς τὴν µακαρίαν Πουλχερίαν πολλὰ παρακαλέσας ἤγαγεν 
εἰς τὰ βασίλεια" ἥτις εὐθέως ἀποστείλασα εἰς Ἔφεσον ἤγαγε τὸ λεί- 

ψανον τοῦ ἁγίου Φλαβιανοῦ' καὶ μετὰ δορυφορίας διὰ τῆς Μέσης 

ἐκκομίσασα ἔθαψεν ἐν τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις. | τότε τὴν τῶν Χαλ- 
κοπρατείων ἐκκλησίαν τῇ ἁγία Βεοτόκῳ ἀνήγειρε συναγωγὴν Jov- 

δαίων πρότερον οὗὖσαν. | 
Too δὲ στόλου, ὡς προέφηµεν, ἐν Σικελία ἐκδεχομένου τὴν τῶν 

πρεσβευτῶν Γιζερίχου ἄφιξιν καὶ τὴν τοῦ βασιλέως κέλευσιν, ἐν τῷ 
μεταξὺ ᾽άττίλας, ὁ Μουνδίου παῖς, Σκύθης, γενύµενος ἀνδρεῖος καὶ 

ὑπερήφανος, ἀποβαλὼν Βδελλάν, τὺν πρεσβύτερον ἀδελφόν, καὶ uóvog 
ἄρχων τὸ τῶν Σκυθῶν βασίλειον, οὓς καὶ Οὕννους καλοῦσιν, κατα- 

τρέχει τὴν Θράκην. δὲ ὃν μάλιστα Θεοδόσιος σπένδεται Γιζέριχον 
καὶ ἐπανάγει τὺν στόλον ἐκ Σικελίας. ἀποστέλλει δὲ τὸν "4σπαρα 
σὺν τῇ ὑπ αὐτὸν δυνάµει καὶ ᾿4ρεόβινδον καὶ ᾽άργαγίσκλον ἐπὶ τὸν 
᾽Αττίλαν ᾿Ῥατιαρίαν ἤδη καὶ Νάϊΐσον καὶ Φιλιππούπολιν καὶ "ἄρκα- 
διούπολιν καὶ Κωνσταντίαν καὶ ἕτερα πλεῖστα πολίόµατα καταστρε- 
φάµενον καὶ σὺν αἰχμαλώτοις πολλοῖς ὑπέρογκον συμφορήσαντα λείαν. 

τῶν οὖν στρατηγῶν ἐλαττωθέντων σφόδρα ταῖς µάχαις, προῇλθεν 

᾽Αττίλας καὶ µέχρι Θαλάσσης ἑκατέρας, τῆς τε τοῦ Πόντου καὶ τῆς 
πρὺς Καλλιπόλει καὶ Σηστῷ κεχυµένης, πᾶσαν πόλιν καὶ φρούρια 

1 τὰ om. y. — 3 Σεύηρον g Σευῖρον ο. — Db αὐτῇ] αὐτοί b. — 9 δωρο- 
φορίας b δωρυφορίας h. — 10 τὴν om. b. — Χαλκοπρατίων yz. — 11 ἁγία 
add. ex b om. xyz. — 18 στόλου b λαοῦ xyz. — ὡς προέφη b ὥσπερ ἔφημενλ. --- 
14 Γηζερίχου emx item v. 18 Γηζέριχον. — 15 Αττίλας b "Arrilag dhy Αττιλάς g 
$ine acc. ο. — ὁμουνδίου b ὀμνουδίου emxz ὀμνοδίου f. — 16 Βδελλάν b 
Εδελλαν sime acc. c Βδελάν y Βδέλαν z Bdella A. — 17 Οὔνους b, — κατα- 
τρέχειν b. — 18 δι 0v καὶ μάλιστα xz. — Γιζερίχω vel πρὸς Γιζέριχον Ἡ — ἐπ- 
αναγάγει y. — 19 ἐκ] eis b. — 50 σὺν τοῖς τῇ bef σὺν τοῖς m. — ὑπ av- 
τοῦ c ὑπ αὐτοῖς y ὑπ αὐτῆς b. — ᾿Αρεοβίνδον bd. — ᾽Αργαγίσκλον Ὁ ργα- 
ίσκλον x Αργάλισκλον z Αργαλήσκλον em ργαλησκ]ον sine acc. f Αρναγίσκ]ονἳ 
— 91 ττιλαν (-ειλαν h) dz Αττιλαν sine acc. ο "Arta y. — ᾿Ῥατιαρίαν b 
'"Patidotiav xz "Patnagíav em Ῥατηαρεῖαν f. — καὶ Ndico» — Αρκαδιούπολιν 
om. em. — N«icov b Νάσαν f Νάσσαν dh Νασσάν g Nasocav sine acc. c. — 
Φιλίππου πόλιν b. — Αρκαδίου πόλιν f. — 33 Κωνστάντιαν g. — ατολίσματα d. 
— 93 συμφωνίσαντα h. — λίαν codd. praeter c. — συµφορ. λίαν. τῶν ovv σερα- 
τηγών b συµφορ. λίαν, τῶν συστρατηγῶν X συµφ., λίαν τῶν συστρατηγῶν X 
συµφ., λίαν τῶν στρατηγῶν y. — 24 προσήλθεν y. — 95 ἄττιλας díz sine acc. c. 
— 96 Καλλιπόλει b Καλλίπολιν xyz. — Σειστῷ b Σείστῳ yz Σείστον d Σειστον 
sine acc, c. — πᾶσα b. 
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δουλούµενος πλὴν ᾿Αδριανουπόλεως καὶ Ηρακλείας, τῆς ποτε ΠΠει- 

ρίνθου κληθείσης, ὥστε καὶ εἰς τὺν ᾽άθύραν αὐτὺν φρούριον ἐλθεῖν. 
ἀναγκάζεται οὖν Θεοδόσιος πρεσβεύσασθαι πρὺς ᾽άττίλαν καὶ ἔξακισ- 
χιλίας χρυσίου Λίτρας ὑπὲρ τῆς ἀναχωρήσεως παρασχεῖν, χιλίων δὲ 

χρυσίου Λιτρῶν ἐτήσιον φύρον αὐτῷ ἠρεμοῦντι προσομολογῆσαι 

τελεῖν. | τότε τοίνυν ἐπανελθούσης τῆς ᾿Ρωμαϊκῆς δυνάµεως ἐκ τοῦ 
πολέμου τοῦ πρὸς ᾽άττίλαν, μετὰ βραχὺ τελευτᾷ Θεοδόσιος Ó βασι- 

λεὺς μηνὶ Ιουλίω κ’. ἐνδικτιῶνι y'. | ἡ δὲ µακαρία Πουλχερία, µήπω 
τινὶ τῆς τοῦ βασιλέως τελευτῆς γνωσθείσης, µεταστειλαμένη Μαρ- 

χιανόν, ἄνδρα ἐν σωφροσύνῃ καὶ σεµνύτητι διαπρέποντα γέροντά 
τε ὄντα καὶ [κανώτατον, λέγει πρὺς αὐτόν' "ἐπειδὴ ὁ βασιλεὺς ἐτε- 

λεύτησεν, ἐγὼ δέ σε ἐξελεξάμην ἐκ πάσης τῆς συγκλήτου, ὡς ἐνάρε- 
τον, δός µοι λόγον, ὅτι φυλάττες τὴν παρθενίαν µου, ἣν τῷ 

δεῷ ἀνεθέμην, καὶ ἀναγορεύω σε βασιλέα. τοῦ δὲ συνθεµένου 
τοῦτο, µεταστέλλεται TOV πατριάρχην καὶ τὴν σύγκλητον καὶ ἂν- 
αγορεύει αὐτὸν βασιλέα Ρωμαίων. | 

Κόσμου Τῆς Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη θείας βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

ελμγ. σαρκώσεως ἸΜαρκιανὸς Ἰσδιγέρδης * ἄέων 
ἔτη υμγ. ἔτη s. ἔτη εζ’. ἔτη καὶ 

α. Tf 9. 
Κωνσταντ. Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας  ᾽Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
᾿Ανατόλιος Ἰουβενάλιος Διόσκορος Μάξιμος 
Ey 9’. ἔτη A. ἔτη εἰ. ἔτη ὃ’. 

: Ww. à. . 

Tovro τῷ ἔτει Μαρκιανὺς ὁ εὐσεβὴς Sie ψήφω αὐτοκράτωρ 

ἀναδειχθεὶς τοὺς ἐν ἐξορίᾳ πάντας ἀνεκαλέσατο. ἡ δὲ µακαρία Πουλ- 
χερία τὺν παμµίσητον Χρυσάφιον τὸν εὐνοῦχον ἐκδέδωκεν Ἰορδάνῃ, 

τῷ παιδὶ Ἰωάννου, τοῦ ἐν ᾿Ρώμῃ τυραννήσαντος καὶ προσχωρήσαντος 
πρὺς ᾽4ρδαβούριον καὶ "άσπαρα καὶ εἰρ τὺ Βυζάντιον ἐλθόντος καὶ 

τιμῆς ἀξιωθέντος, ἀναιρεθέντος τε δόλω ὑπὸ Χρυσαφίου' ὃν λαβὼν 

cf. Nioeph. 
XIV, 58 

cf. Georg. Mon. 
p. 504, 14 

89 P 
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Ιορδάνης ἀνεῖλεν. | ἄξιον δέ ἐστι καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς τοῦ Θεοῦ εἰς wicepn. xv, 1 

1 Αδριανούπολιν (Avdg. m) cy Αδριανουπό z. — Πειρίθου b. Περίνθου 
xyz — 3 θήρα b. — 3 "rrila» dyz síne acc. c item v. 7. — 4 χρυσίου b μὲν 
αὐτῷ XyzÀ. — 5 χρυσίου add. ex b om. xyzA. — προσομολογῆσαι b προσοµο- 
Aóynes dhy zoocognoióynos cg. — 0 τοίνυν] οὖν g. — 7 ó βασιλεὺς add. ex b 

9m. XyzÀ, — 8 (ydiwrióvi x i$ rell, — 11 τε add. ex b om. Xyz. — xal om. y. 
— 12 ὡς ἐνάρετον om. h. — 13 µοι οὖν λόγον b. — 14 ἀναγορεύσω fA Georg. 
— 15 τοῦτο ποιεῖν z. — 16 Ῥωμαίων om. y Georg. — 19* Ἰσδηγέρδης cf. — 
24? «ιόσκορος om. h. — 925! ἔτη η b. — 25? ἔτη ὅ΄ b. — 36ἱ β om. f. — 
27 Οὗτος τοίνυν ὁ εὐσεβὴς ΠΜαρκιανὸς Org φήφῳ incipit d, qui numeros 
annorum mundi sQ9yuy et incarnationis υμγ΄ sequenti anno adscribit, — 38 £v 
ἐξορίαις b — 81 πρὸς σαρδαβούριον b. — 33 τοῦ Θεοῦ om. x. 
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Μαρκιανὺν τὸν βασιλέα ἐκλογὴν σημᾶναι. ἐν τοῖς παρωχηκόσι χρόνοις, 

ἐν oig ὁ Περσικὺς ἐκινήθη πόλεμος, στρατιώτης Ov λιτὺς ὁ Μαρκιανὺς 

μετὰ τοῦ ἰδίου νουµέρου ἀπὸ τῆς Ελλάδος κατὰ Περσῶν ἀπήει καὶ 

γενόμενος ἐν 4υκίᾳ ἀρρωστία περιέπεσεν. καὶ καταλειφθεἰς ἐν πύλει 
Σιδήµμα κἀκεῖσε χρονοτριβήσας προσκολλᾶται δύο ἀδελφοῖς τισιν, 

ἸΙουλίῳ καὶ Τατιανῷ καλουµένοις, oi τινες εἰς τὸν ἴδιον οἶκον Aoflóv- 

rtg αὐτὺν διανέπανον' εἰς θήραν δὲ ἐξελθόντες ἔλαβον αὐτὺν μεθ 
ἑαυτῶν. κοπιάσαντες δὲ περὶ µεσημβρίων ἐκοιμήθησαν. προεξυπνισ- 

τοι B θεὶς δὲ ὁ Τατιανὺς θεωρεῖ τὸν Μαρκιανὸν εἰς τὺν ἥἤλιον κοιμώμενον. 

καὶ ἀετὸν παμμεγεθέστατον ἐπ) αὐτὸν ἐλθόντα καὶ τὰς ἑαυτοῦ πτέρυγας 

διαπετάσαντα καὶ σκιὰν ἐπ αὐτῷ περιποιούµενον. καὶ τοῦτο εασά- 
µενος ἐγείρει τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφὸν καὶ τὸ θαῦμα ὑποδείκνυσιν' καὶ 
ἐπὶ πολὺ θαυμάζοντες τὴν τοῦ πετεινοῦ εὐνοϊκὴν δουλείαν ἐξυπνί- 

ζουσιν αὐτὺν καὶ Λέγουσιν' "ἐὰν βασιλεύσῃς, τέ ἡμῖν χαρίζῃι. ὁ 
δὲ εἶπεν: "τίς γάρ εἰμι, ἵνα εἰς dub τοῦτο γένηται; οἱ δὲ ἐκ δευ- 

Ρο Ψτέρου τὸν λόγον εἶπον. λέγει ὁ Μαρκιανός' "ἐὰν τοῦτο ἐκ δεοῦ 
γένηται, πατέρας ὑμᾶς ἀνακηρύξω.” τότε διδόασιν αὐτῷ σ΄ νομίσματα 

Λέγοντες' “πορεύου ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ µέμνήησο ἡμῶν, ὅταν: 
ὁ θεός σε ὑψώσῃ. | ὁ δὲ ἀπελθὼν προσκολλᾶται ᾽4ρδαβουρίῳ καὶ 
᾿ασπαρι τοῖς στρατηγοῖς ᾿Αρειανοῖς οὖσιν, καὶ ποιήσας παρ αὐτοῖς 

cf. Euagr. I1,1 45 χρόνους καὶ δοµέστικος αὐτῶν γεγονὼς κατῆλθε μετὰ τοῦ "ἄσπαρος 
εἰς ᾿ἀφρικὴν παρατάξασθαι πρὺς Γιζέριχον, καὶ ἐν τῷ πολέμῳ ἐἔκρα- 

ors no  τήθη ὑπὺ Γιζερίχου" | τοῦ δὲ Γιζερίχου ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐλῇ τοὺς αἰχ- 
µαλωτισθέντας ἀποκλείόαντος ἐκ τῶν ὑπερώων κατανοεῖ αὐτούς, καὶ 
περὶ µεσημβρίαν παρακύψας ὁρᾷ τὺν Μαρκιανὺν καθεύδοντα, καὶ 

ἀετὺν ἐλθόντα καὶ τὰς πτέρυγας ἐκτείνοντα καὶ σκιάζοντα αὐτόν" 
καὶ τοῦτον ἰδὼν ὁ Γιζέριχος θείαν εἶναι οἰκονομίαν ἐλογίσατο ταύτην. 

N? Β καὶ μεταπεμψάµενος τὺν ἄνδρα καὶ γνοὺς εἶναι αὐτὺν δοµέστικον 
τοῦ 4σπαρος ἔγνω, ὅτι εἰς βασιλείαν ἀνάγεσθαι μέλλει. καὶ ἀποκτεῖναι 

αὐτὺν οὐκ ἠθέλησε Λογισάµενος, Ott τὴν τοῦ θεοῦ βουλὴν οὐδεὶς 

δύναται κωλῦσαι, ὕρκον δὲ αὐτὺν ἀπῄτησεν, ὅτι, εἰ τῷ Βεῷ φίλον 

92 πύλεμος ἐπινήθη xyz — 4 4υκείᾳ h Κιλικία b Αυκαονίᾳ d. — περι- 
πεσών g. -- καταληφθείς bhxy. — 5 Σιδήμα] Σιδήμᾶ b Σύδημα rell. (εἰς 
πόλιν Σίδηµα Nic.) — 7 διανέπαυσαν xyz. — 8 προσεξυπνισθείς b. — 13 πε- 
τεινοῦ] εὐνοϊκοῦ g. — 14 αὐτὸν] τὸν ἸΜαρκιανόν xyz. — χαρίξει bfh. — 
10 τοῦτον τὸν λόγον εἰπόντες h. — x Θεοῦ τοῦτο x. — 17 διδόασιν d 
δίδωσιν bya δίδοσιν c. — 18 ὅταν bd ὅτε cyz. — 19 ὑφώσει bh. — 30 τοῖς 
στρατηγοῖς add. ex b om. rell. — 22 πρὸς b εἰς rell. — Ιηζέριχον ehmx 
similiterque vv. 23 et 21. — ἐκρατήθη ὑπὸ DL. τοῦ δὲ ΙΓ. ἐν τῇ scr. e b. ἐκρατήθη 
ὑπὸ D. ἐν τῇ y ἐκρατήθη: D. δὲ ἐν τῇ xz. — 23 αἰχμαλώτους x. — 34 ἀποκλ. 
καὶ ix yz. — κατανοεῖ b κατενόει xyz. -- 36 ἐκτείναντα x. — 27 τοῦτον b 
τοῦτο Xyz. — ἐλογήσατο befg. — 29 τοῦ om. x. — εἰς βασιλείαν b εἰς βασιλέα 
xyz. — 30 λογησάμενος ef. — τὴν τοῦ Θεοῦ βουλήν b τοῦ θεοῦ τὴν f. xyz. 

ων 

e c 

30 
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βασιλεύειν αὐτόν, οὐ πολεμήσει ποτὲ Οὐανδήλοις. καὶ οὕτως ἀβλαβὴς 

ἀπολυθεὶς ὁ Μαρκιανὺς ἦλθεν εἰς τὸ Βυζάντιον. χρόνου δὲ ὀλίγου 
διελθόντος, καὶ Θεοδοσίου τελευτήσαντος, βασιλεὺς ἀνεδείχθη, ὡς 

προέφηµεν. ἐγένετο δὲ χρηστὺς περὶ πάντας τοὺς ὑπηκόους. | ὁ δὲ 
Αττίλας ἐπανίσταται τοῖς βασιλεῦσι..... Ρώμης Οὐαλεντινιανῷ, 
διότι οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ εἰς γυναῖκα τὴν οἰκείαν ἀδελφὴν Ὀνωρίαν" 

καὶ ἐλθὼν µέχρι πόλεως 4ὐρηλίας, συμπλακεὶς eto, τῷ στρατηγῶ 
Ῥωμαίων καὶ ἧττηθείς, πλείότους ἀποβαλὼν τῆς δυνάµεως παρὰ 

Aíyvv ποταμὺν ὑπέστρεψε κατῃσχυμμµένος. | ὁ δὲ Μαρκιανὺς τῆς ἐν 
Avxíg γεγενηµένης αὐτῷ ἀναμνησθεὶς εὐεργεσίας, Τατιανὺν καὶ "Io- 

λιον μεταπεμφάμενος πατέρας αὐτοὺς ἀνεκήρυξεν. καὶ τὺν μὲν Ta- 

τιανὺν ἔπαρχον ἐποίησε τῆς πόλεως, τῷ δὲ lovA(o τὴν τῶν 4υκίων 
ἐνεχείρισεν ἀρχήν. | ἡ δὲ µακαρία Πουλχερία πολλὰς μὲν καὶ ἄλλας 
ἀνήγειρε τῷ Χριστῷ ἐκκλησίας, ἐξαιρέτως δὲ τὴν ἐν Βλαχέρναις τῆς 
πανυµνήτου δεσποίνης ἡμῶν Βεοτόκου ἐν ἀρχῇ τῆς βασιλείας τοῦ 

εὐσεβοῦς Μαρκιανοῦ. | 4έων δέ, ὃ µακάριος πάπας Ρώμης, ἔγραφε 
Μαρκιανῷῶ αἰτῶν τὰ τολµηθέντα παρὰ «Πιοσκόρου καὶ Εὐτυχοῦς ἐν 

Εφίσῳ εἰς τὺν ἅγιον Φλαβιανὺν ζητηθῆναι ἐπὶ οἰκουμενικῆς συν- 

ó0ov' καὶ ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς συναχθῆναι πάντας τοὺς ἐπισκύπους. | 

B. 4. 4 y. WW. dy. y. 
Τούτῳ τῷ ἔτει 7 ἐν Χαλκηδόνι ἁγία τετάρτη γέγονε σύνοδος 

μηνὶ Ὀκτωβρίω, ἐνδικτιῶνι & μετὰ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας δύο τῆς &v- 

Niceph. XV, 1 

163 H 
Niceph. XV, 2 

A. M, 5944 

de 1 ο. , , ο! Ρ 
αγορεύσεως Μαρκιανοῦ: || πάντων δὲ τῶν ἐπισκόπων συνελθόντων ἔννιουμι xv, 4 

τῷ µαρτυρίω τῆς ἁγίας Εὐφημίας καὶ τῆς συγκλήτου, καὶ γυµνασ- 
θέντων τὰ ἐπὶ τῆς πρώτης ἰνδικτιῶνος κατὰ Εὐτυχοῦς πραχθέντα 

x«l τὰ ἐν 'Egéao ὑπὺ «Ίιοδκόρου νεωτερισθέντα, ἐγκαλούμενος ὁ 
«ιόσκορος περὶ τούτων ἐπὶ τὴν ἄγνοιαν τῶν πεπραγμένων καταφεύγει 

καὶ μὴ δυνηθεὶς ἐκφυγεῖν τὺν ἐν τοῖς πραχθεῖσιν ἔλεγχον ἠπορεῖτο, 

1 αὐτῷ b. — Οὐανδήλοις g Οὐανδηλοῖς bdh Οὐανδηλοις sine acc. c 
Οὐανδήλους em Οὐανδηλούς f. — 2 ὁ om. y. — δὲ om, b. — 4 περὶ] παρά y. 
— B Αττιλας dfg sime acc, c. — τοῖς βασιλεῦσι] τῷ βασιλεῖ sec. m. f. — 6 ol- 
κείαν b ἰδίαν xyz. — 1 ἀὐριλίας dm Αβριλίας bcefz. — xal συμπ]. xyz. — 
9 Aíyov bch ήγυν em 4ήγην f 4ήγουν g (yov d. — 10 Avxtíg h Jie 
g. — ἀναμνησθείς b ὑπομνησθείς xyz. — 11 καταπεμφάμενος g. — 192 ὕπαρ- 
jov xz. — τῆς b om. xyz (τῆς σφῶν πόλεως Nic) -— .vxíov b Niceph. .fi- 
βύων rell. — 13 ἐνεχείρισε Ἰι ἐνεχείρισε rell. — πολλά c. — 14 ἀνήγειρε τῷ 

Χριστῷ b τῷ Χριστῷ ἀνήγειρεν xyz. — 16 πάππας g. — 922 ὑνδικτιῶνι h ü 

rell. — 94 γυµνασθέντων b γυµνασθέντα rell. — 925 id begy. — xarà Εὖτυ- 
χοῦς (i. e. contra Eutychen) f£. m. 2 quod recepi coll. p. 99, 88 xal τὰ Evrv- 
χοῦς by καὶ τὰ xag! Εὐτυχοῦς (Εὐτυχῆ h) z ὑπὸ Εὐτυχοῦς (om. καὶ τὰ) x. 
discussa sunt quae in prima indictione super Eutychi gesta sunt A. — 30 ἐκ- 
καλούμενος f. — iyxal. δὲ ὁ b ἐγκαλ. τε 0 d. — 97 περὶ τούτου f. — ἄγνω- 
vci» b ἀγνωσίανὸ — 38 τῶν — ἐλέγχων b. — ἐκφ. τῶν πεπραγμένων ἔλεγχον h. 



164 B 

Niceph. XV, 5 

A. M, 5945 

Theodor. 
Lector 1, 5 

165 B 
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καὶ ἡ ἀλήθεια παρεγυμνοῦτο. τότε μὴ ἔχων ἀπολογίαν κατῃσχύνθη. 

oí δὲ συνεδρεύσαντες αὐτῷ ἐν τῇ λῃστρικῇ συνόδῳ ἤλεγχον αὐτῷ 
τὴν βίαν καὶ τὴν ἀνάγκην, ἣν ὑπέμειναν παρ αὐτοῦ, καὶ συγγνώµην 

τῇ συνόδῳ αἰτήσαντες ἐδέχθησαν: ὧν dig ὑπῆρχε καὶ Ἰουβενάλιος, 
ὁ Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος. ἀπορήσας δὲ ὁ «4ιόσκορος καὶ μὴ ἔχων 

ἀπολογίαν οὐκέτι ἐτόλμησεν ἐμφανισθῆναι τῇ συνόδῳ. τότε ἡ σύνοδος, 
συµπαρόντος καὶ τοῦ βασιλέως Μαρκιανοῦ ἅμα τῇ συγκλήτῳ., ὁπ- 
εφήναντο κατὰ «{ιοσκόρου καὶ Εὐτυχοῦς, καὶ τούτους καθεῖλαν. | ὁ 
δὲ βασιλεὺς τὸν μὲν «4{ιόσκορον εἰς Γάγγραν ἐξώρισεν, | τὴν δὲ σύν- 
οδον ἐπαινέσας εἶπεν: "χάριν µεγίστην ὁμολογῶ τῷ πάντων ἡμῶν 
δεῷ., ὅτι ἀναιρεθείσης τῆς διχονοίας, tig µίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὅμο- 

λογίαν πάντες συνεληλύθαμεν.’ καὶ φιλοφρονήσας τοὺς χΛ΄ ἁγίους 

πατέρας ἀπέλυσεν ἕκαστον εἰς τὰ ἴδια ἐν εἰρήνῃ. ἐχειροτονήθη δὲ 
Προτέριος ἀντὶ «Πιοσκύρου ἐπίσκοπος ᾽άλεξανδρείας. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

yug. ἔτη vue. Magxievóg Περόζης έων 
ἔτη ς’. Fry xà. ἔτη καὶ. 
y. c. ια. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσλύμων Αλεξανδρείας  ᾽ἄντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
᾽νατόλιος Ἰουβενάλμος Ηροτέριος Μάξιμος 
ἔτη 9’. ἔτη Ay. Em s. ἔτη 4. 

y. με. α.. à. 

Toro τῷ ἔτει Πουλχερία ἡ µακαρία καὶ εὐσεβὴς ἐκοιμήθη ἐν 
κυρίῳ πολλὰ ποµήόασα κατορθώματα καὶ πάντα τὰ ἑαυτῆς ατωχοῖς 
καταλείψασα" ἅπερ Μαρκιανὺς πλεῖστα ὄντα προθύμως διέδωκεν. 

ἔχτισε δὲ ἡ αὐτὴ πολλοὺς εὐκτηρίους οἴκους καὶ πτωχεῖα καὶ ξενῶνας 

καὶ ξενοτάφια, ἐν oig καὶ τὸν ναὺν τοῦ ἁγίου μάρτυρος 4αυρεντίου. | 
τοῦ δὲ «Πιοσκόρου ἐξορισθέντος καὶ Προτερίου προβληθέντος, οἱ 
σύμφρονες «4ιοσκόρου καὶ Εὐτυχοῦς στάσιν µεγίστην ἐποίησαν ἀἄπει- 

λήσαντες κωλύειν καὶ τὴν σιτοποµπίαν. Μαρκιανὺς δὲ μαθὼν ἐκέ- 

λευσεν οὐκ εἰς ᾽λεξάνδρειαν, GAZ εἰς τὺ Πηλούσιον τὸν σἵτον τῆς 

2 ἤλεγχαν b. — 3 τὴν ante ἀνάγκην om. x. — 4 αἰτῆσαν b. — Ἰουβεννά- 
Avg bg. — b καὶ μὴ ἔχων ἀπολογίαν om. f. — Ἱ ἅμα τῇ συγκλήτω bd ἅμα 
τῆς συγκλήτου cyz. — ἀπεφήνατο — καθεῖλον z protulit — deposuit A. — 
8 καθείλαν by καθεῖ]ον xz. — ἐν 1j καὶ τελειοῦται post καθεῖλαν add. cyz om. bd 
in margine sine dubio ad εἰς Γάγγραν adscripta perperam hic inserta sunt. — 
9 4. ἐξορίσας εἰς Γάγγραν xz. — in Gangris A. — 10 ὁμολογῶ µεγίστην h. — 
ἡμῶν δεσπότῃ καὶ θεῷ z. — 11 τὴν αὐτήν ΑΔ. τὴν αὐτοῦ Xyz. — 14 Πρωτέριος c. 
— Αλεξανδρείας ἐπίσκοπος em. ἐπισόκόπου Αλεξ. b. — 17* Περόζης b. Περόξης ο 
Περώξης yz. — 933 Ἰουβεννάλιος g. — 23! ἔτη q b. — 24* s] iy. h. — 25 ἐν 
κυρίω b cf. p. 21, 10; 74, 16. ἐν Χριστῷ rell. A. — 30 καὶ Πρ. προβληθέντος 
om. f. — 32 σιτοπεμφίαν b. — 33 Πηλούσιον fz Πηλουσίον em πλησίον bx. 
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Αἰγύπτου κατάγεσθαι διὰ τοῦ Νείλου, καὶ οὕτως εἰς τὴν βασιλίδα 

πλωϊζεσθαι. ὅθεν ᾽4λεξανδρεῖς λιμώξαντες Προτέριον ἤτησαν δεηθῆναι 

περὶ αὐτῶν τοῦ βασιλέως, καὶ οὕτω τῆς ἀταξίας ἐπαύσαντο. 
Τούτῳ τῷ ἔτει ἐκτίσθη τὸ «4ιοκλητιανοῦ βαλανεῖον ἐν ᾽άλεξαν- 

δρεία" | καὶ ᾽άττίλας ἔκαυσε τὴν ᾽4κυλίαν πόλιν. | 
| Τῷ ὃδ' αὐτῷ ἔτει Θεοδόσιός τις μοναχός, ἀνὴρ λυµεών, κατελ- 

9v δρομαῖος μετὰ τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ 

μαθδὼν Εὐδοκίαν τὴν αὐγούσταν προσκεῖσθαι «4ιοσκόρῳ τῷ καθαι- 
ρεθέντι ὑπὺ τῆς συνόδου, ἤρξατο καταβοᾶν τῆς συνόδου ὡς τὴν 

ὀρθὴν διαστρεφάσης πίστιν καὶ συναρπάζει τὴν αὐγούσταν καὶ τοὺς 

μοναχούς, καὶ ταῖς ἰδίαις µιαιφονίαις χρησάµενος βαρβαρικῷ τρόπῳ 
τὸν ἀρχιερατικὺν θρόνον ἁρπάζξει, καὶ τοὺς τῆς αὐγούστης ἀνθρώπους 

ὑπουύργοὺς ἔχων ἐπισκόπους χειροτονεῖ κατὰ πόλιν. τῶν ἐπισκόπων 
ἔτι ὄντων ἐν τῇ συνόδω. «Σευηριανὸὺν δέ, τὸν ἐπίσκοπον Σκυθοπό- 
λεως, μὴ ὑπαχθέντα τῇ αὐτοῦ κακοδοξία τῆς πόλεως ἐξαγαγὼν κα- 

τασφάττει καὶ ἐγείρει διωγμὺὸν κατὰ τῶν. μὴ κοινωνούντων αὐτῷ, 

καὶ πολλοὺς μὲν ἐβασάνισεν, ἄλλους δὲ ἐδήμευσε καὶ ἑτέρων τοὺς 
οἴκους πυρὶ παρέδωκεν. ὥστε νομισθῆναι τὴν πόλιν ὑπὺ βαρβάρων 
ἑαλωκέναι. || ἀπέσφαξε δὲ καὶ ᾽άθανάσιον, διάκονον τῆς ἁγίας ᾿ἄνα- 
στάσεως, ὀνειδίσαντα καὶ ἐλέγξαντα τὴν αὐτοῦ ἀθεῖαν, καὶ τὸ τούτου 
ἅγιον σῶμα κατὰ τὴν πόλιν πομπεύσας τοῖς κυσὶ παρέδωκεν. «{όμνος 
δέ, ᾽άντιοχείας ἐπίσκοπος. εἰς τὴν ἔρημον ἔφυγε καὶ Ἰουβενάλιος 
Ἱεροσολύμων. τοῦ δὲ λυμεῶνος Θεοδοσίου ἐπὶ x µῆνας τὸν θρόνον 
Ἱεροσολύμων κρατήσαντος, γνοὺς ὁ βασιλεὺς Μαρκιανὸς ἐκέλευσεν 
αὐτὸν συλληφθῆναι' ὁ δὲ φυγὰς ὤχετο ἐπὶ τὸ Σιναῖον ὄρος. τούτου 
δὲ ἐκποδὼν γεγονότος καὶ τῶν ὑπ αὐτοῦ χειροτονηθέντων, πάλιν 
Ἰουβενάλιος τὺν ἴδιον Βρόνον ἀπέλαβεν. 

1 καταγωγιάξεσθαισ --- 2 πλωίζεσθαι: πλοίξεσθαι Ὀκγ.. — ὄθεν b ὅπερ xe 
— Προτερίου y πρότερον g. — 4 ἐκτίσθη by ἀνεκτίσθη cz. — «Πιοκλητιανοῦ b 
ZioxÀAmvuavory rell. — 5 "Atvtilag hy. — θτις add. ex b. om. ΧΥΣΑ. — 7 δροµαίως 

bg δροµέως ehm δροµέος f. — 8 αὐγοῦσταν g item v. 10. — προκεῖσθαι b 
προσκεκλίσθαι x προσκεκλεῖσθαι hy προσκεκλήησθαι g. — 9 καταβοᾷν] κατα- 
βίαν b. — 10 διαστρέψας b. — 13 ἐπισκόπους (ἐπίσκοπος c) χειρ. κ. π. bc 
χειροτ. ἐπισκόπους κ. π. X χειροτονεῖ κατὰ πόλιν (Om. ἐπισκόπους) y tig. κ. 
π. ψευδεπισκόπους d. — 14 Σεβηριανόν h. — 1ὔ uj ὑπαχθ.-- τῆς πόλεως om. 
f. — 16 καὶ ἐγείρει --- αὐτῷ καὶ om. g sec. m. im mg. add. — 17 ἄλλους δὲ 
ἐδήμευσε b om. xyzA. — 18 τὴν πύλιν ὑπὸ βαρβ. bh ὑπὸ βαρβ. τὴν πόλιν 
EXy. — 19 καὶ om. h. — 50 ἐξελέγξαντα z. — καὶ τὸ τοῦ ἁγίου σῶμα xz. — 
21 4. δὲ Αντιοχείας ἐπίσκοπος b «4. δὲ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Αντιοχείας xyzA. — 
22 Ἰουβεννάλιος bg item v. 97. — 38 κρατ. τὸν 9. Ἱερου. f. — 36 Σίναιον b 
Σηναῖον h. — 27 ἴδιον b αὐτοῦ rell. τὸν θρόνον αὐτοῦ g. — Abhinc usque 
ad p. 217, 19 B omnia desunt in cod. b item in d. usque ad p. 108, 10. 

92 P 

Prosper a. 452 

Nieeph. XV, 9 

166 B 

ef. Nie. XV, 9 



108 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

A. M. 5946 VAvuoyslag ἐπίσκοπος Βασίλειος ἔτη B. 

ο 4 Ww. p. ww 
Toro τῷ ἔτει Οὐαλεντινιανός, ὁ βασιλεὺς ἐν '"Póyuty, ὑφορώμενος 

16: B τὴν ᾿Μετίου τοῦ πατρικίου καὶ στρατηγοῦ δύναμιν δολοφονεῖ τοῦτον, 
Ηρακλείου τινὺς τῶν εὐνούχων συμπράξαντος αὐτῷ. ὁ δὲ Αττίλας 5 
εὐτρεπίζετο πολεμῆσαι Μαρκιανῶ μὴ ἀνεχομένω τὸν φύρον αὐτῷ 

93 P παρασχέσθαι τὸν ὑπὸ Θεοδοσίου ταχθέντα. μεταξὺ δὲ κόρης εὖὐπρε- 

ποῦς τινος ἐρασθεὶς καὶ τὺν πρὸς αὐτὴν γάµον ἐπιτελῶν οἰνωθείς 
τὲ σφόδρα καὶ ὕπνῳ βαρηθείς, αἵματος ἀθρύον διὰ ῥινῶν τε καὶ 
τοῦ στόματος ἐνεχθέντος, τελευτᾷ τὸν βίον. τὴν δὲ τοσαύτην αὐτοῦ 10 

δυναστείαν oí παῖδες τούτου διαδεξάµενοι καὶ στασιάσαντες πρὺς 

Niceph. XV, 15 ζλλήλους διαφθείρονται. || οἳ μέντοι γε κατὰ τὴν ἑώαν ᾿ΡῬωμαῖοι, 
ΦΜΜαρκιανοῦ βασιλεύοντος, πάσης ἀπήλαυον εἰρήνης καὶ δικαιοσύνης 

καὶ εὐφροσύνης. καὶ ἦν ἐκεῖνα τὰ ἔτη xvoíoe χρυσᾶ τῇ τοῦ βασι- 
λέως χρηστότητι, γαλήνης πάντα ἐπικεχυμένης τὰ πράγματα. | 15 

A. M, 5947 KS y. Wu w. ap y. B. 

Niceph. XV, 11 | Τούτῷ τῷ ἔτει Οὐαλεντινιανός, ὁ τῆς Ρώμης βασιλεύς, τῶν 

μὲν ὀρθῶν τῆς ἐκκλησίας δογμάτων ἀντελαμβάνετο, πολλῇῃ δὲ τῇ 
παρανομία ἐν τῇ ἑαυτοῦ ἐκέχρητο διαίτῃ. εὐπρεπεστάτῃ γὰρ γυναικὶ 
Εὐδοξία, τῇ θυγατρὶ Θεοδοσίου τοῦ βασιλέως, συνοικῶν ἀλλοτρίαις 20 

δαιμονιωδῶς ἐκέχρητο, ὠμίλει δὲ συνεχῶς καὶ τοῖς τὸ περίεργα 

πράττουσιν. διὸ καὶ αἰσχίστω παραδίδοται Θανάτω. Μαξίμου γάρ, 

165 B τοῦ ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου τυραννήσαντος, ἔγγων καὶ ὁμώνυμος 

ἐν τοῖς κατὰ ᾿Ρώμην πατρικίοις τελῶν, ἔνδον τοῦ παλατίου γενόμενος 

τὸν Οὐαλεντινιανὺν ἀπέσφαξε καὶ τῇ Εὐδοξία Día συνεγένετο καὶ 25 
τῆς βασιλείας ἐκράτησεν' δὺ ὧν γάρ τις ἁμαρτάνει, δὲ αὐτῶν καὶ 
παιδεύεται. ἐπὶ τούτοις ἡ Εὐδοξία ἀχθομένη καὶ µηδεμίαν βοήθειαν 
ἐκ τοῦ Βυζαντίου ἔσεσθαι αὐτῇ λογισαµένη, Θεοδοσίου τοῦ πατρὺς 
αὐτῆς τελευτήσαντος καὶ ΠΗουλχερίας, µεταπέµπεται Γιξέριχον εἰς 

᾿Ρώμην παρακαλοῦσα Λυτρωθῆναι ἐκ τῆς τοῦ Μαξίμου τυραννίδος. 30 
Γιξερίχου δὲ στόλω usydAo ἐκπλεύσαντος εἰς Ῥώμην, Μάξιμος φο- 

βηθδεὶς φυγῇ ἐχρήσατο' οἳ δὲ συνόντες αὐτῷ ἀνεῖλον αὐτὸν βασι- 
λεύσαντα ἔτος Ev. ὁ δὲ Γιζέριχος, μηδενὺς αὐτῷ ἀντιστάντος, εἰσῆλθεν 

5 ττιλας fh sine acc. ο. — 8 πρὸς αὐτῇ Í πρὸς αὐτῆς m. — 9 ἀθρόου 
c, — διά ῥινός y. — τε om. y. — 18 ἀπέλανον cg ἀπέλαβον h ἀπολαύων y. 
— 14 κυρίως om. cg. — 17 βασιλεύων cz. — 18 πολλῇ δὲ rj παρανοµέᾳ Com- 
befis πολλὴν δὲ τὴν παρανοµίαν codd. — 30 τοῦ faci. Θεοδοσίου em. — 91 δὲ 
om. g. — 33 Μαξιμιανοῦ y, — 28 ἔγγον y. — 94 κατὰ τὴν Ῥώμην xz. — 
25 βίᾳ xzA om. y. — 26 διὰ τούτων παιδεύεται X. — 39 αὑτῇ 1. — Post 
Πουλχερίας lacuna fort. statuenda € Niceph. ecplenda. — — Γηζέριχον ehmx 
ilem v. 31 ΙΓΓηζερίχου. — ad urbem Romam A. — 32 βασιλεύσαντος yz. — 
33 ΓΓηζέριχος hx. 
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εἰς ᾿Ρώμην τῇ τρίτῃ ἡμέρα τῆς σφαγῆς Μαξίμου καὶ λαβὼν πάντα 
τὰ χρήματα καὶ τὰ τῆς πόλεως θεάματα εἰς và πλοῖα ἐμβαλών, ἐν 
oig ἦσαν κειμήλια ὁλόχρυσα καὶ διάλιθα ἐκκλησιαστικά, καὶ σκεύη 
Εβραϊκά, ἅπερ ὁ Οὐεσπασιανοῦ Tírog μετὰ τὴν ἅλωσιν Ἱεροσο- 
λύμων εἰς ᾿Ρώμην ἤγαγεν, σὺν τούτοις Λλαβὼν καὶ Εὐδοξίαν τὴν 

βασίλισσαν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῆς, εἰς ᾿ἀφρικὴν ἀπέπλευσεν' καὶ 

τὴν μὲν Εὐδοκίαν Ὀνωρίχω, τῷ πρωτοτύκῳ υἱῷῶ αὐτοῦ, συνέζευξεν, 
τὴν δὲ Πλακιδίαν ἄνδρα ἔχειν μαθὼν Ὀλύβριον τὸν πατρίκον μετὰ 
τῆς μητρὸς ἐφύλαξεν Εὐδοξίας. | μαθὼν δὲ τὸν Μαξίμου θάνατον 

Μαιορῖνος ἐβασίλευσεν ἔτη f, καὶ μετὰ αὐτὺν "4βητος τὴν τῆς 

“Ρώμης βασιλείαν ἐκράτησεν ἐνιαυτοὺς fJ, καὶ μετὰ τοῦτον Σευῆρος 
«ἔτη γ΄’. καὶ μετὰ τούτους οὐκ ἔστι βασιλεύς, ἀλλὰ ᾿Ρεκίμερ ἐδιοίκει 
τὰ πράγματα στρατηγῶν καὶ μεγάλην περικείµενος δύναμιν. 

Τῷ ὁ αὐτῷ ἔτει ᾿ἐτελεύτησεν Εὐδοκία ἐν ἹἹεροσολύμοις πολλὰ 
καταλείψασα ταῖς ἐκκλησίαις. . 

᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος ΙΜαρτύριος ἔτη uy. 
E« Qe Wa. [« ο. 0d. w. 

| Tovro τῷ ἔτει ἐκάη ἡ "Péáfsvva, καὶ μετ ὀλίγας ἡμέρας 
ἐσφάγη ὁ πατρίκιος ᾿Ραμίτος εἰς Κλάσας. || καὶ μεθ ἡμέρας κθ΄ ἐνι- 
κήθη "μιτος ὑπὺ ᾿Ῥεμίκου καὶ γέγονεν εἰς πόλιν Πλακεντίαν εἰς 

Γαλλίας. | 
Io 4 wow. ow. Rm. 

Τούτῳ τῷ ἔτει Μαρκιανὺς ὁ βασιλεὺς ἐτελεύτησε πρὸ α΄ καλανδῶν 

Maíov' καὶ ἐβασίλευσε 4έων ὁ μέγας. αὐτῷ δὲ τῷ ἔτει ἀνενεώθη 

5 ἐν ᾽άλεξανδρεία τὺ Τραϊανὺν βαλανεῖον καὶ ἡ βασιλικὴ ἡ µεγάλη 

εἰς τὺ Στοιχεῖον. πάνυ δὲ ἦν εὐλαβὴς καὶ φοβούμενος τὺν θΘεὺν ὁ 
ΜΜαρκιανός, | ὕστις ἐν ταῖς λιταῖς τοῦ Κάμπου πεξὸς ἐξῄει πολλὰ 

τοῖς δεοµένοις εὖ ποιῶν' ὕδεν τοῦτον ὁρῶν ὁ πατριάρχης ᾽άνατό- 

λιος καὶ αὐτὸς οὐκέτι φορείῷ φερύµενος κατὰ τὺ ἔθος ἐλιτάνευεν, 

ἀλλὰ πεζός. | 

| Τούτω τῷ ἔτει Τιμόθεος ὁ ᾿Ελρῦρος µαγγανείᾳ χρησάµενος 

νυκτὺς ἐν τοῖς κελλίοις τῶν μοναχῶν περιήρχετο, ἐξ ὀνόματος καλῶν 

1 σφαγῆς] φαγῆς e fugae A. — 2 θεάματα] miracula A. — 4 ὁ Οὐεσπα- 
σιανοῦ] Οὐεσπασιανός y. — Τίτος h. Τΐτος rell. — 6 ἀπέπλευσεν xA ἀπέλυσεν 
yz. — 1 Ὀνορίχῳ h. — 8 Πλακηδίαν h. — Ὀλύβριον em. Ὀλύμβριον h. — 9 Ec- 
δοκίας h. — 9 μαθὼν —21 Γαλλίας om. d. — 10 Μαιόρινος g. — 11 μετ av- 
τόν Ἡ. — Σεύηρος g. — 12 οὖκ ἔτι em, — ἀλλὰ Ῥεκήμερ ch ἆλλ᾽ ἀρεκήμερ 
em ἀλλά ᾿Ῥεκίβερ g. — 19 Ῥαμίος g Ῥαμιτός y ᾿Ράμητος h Ῥαμιτος sine 
acc. ο. — κ y θ΄ cz. — 30 Ἅμητος h. — Ῥεμήκου Ἱ ᾿Ῥεμικίου f. -- ες 
πύλεμον y. — Ἰέγονεν ἐπίσκοπος εἰς πόλιν Πλ. comi. Goar. — 91 Γαλλίους 
codd. — 38 καλάνδων d. — 94 ἀνανεώθη y. — 95 Τραϊανόν ο Τραγιανόν y 
Γρατιανόν g om. h Toa«tevov? — 36 ὁ om. g. — 28 quod intuens A. — 29 
φορίῳ hxy. — 31 Ἐλοῦρος z Ελοῦρος m Ἑλοῦρος sine spir. cef Ἔλουρος d 
Helurus Α. — µαγγανία xy. — 32 νυκτὸς] γυμνός x. — κελίοις dhm κελλείοις c. 

1659 B 

- 4 P 

AA. M. 5948 

cf. Anon. 
Cusp. à, 456 

cf. Mar. 
Avent. a. 456 

* 

A. M. 5949 

Theod, L. Y, 6 
Cram. 1I, 101 

0B, 

"Theod. L. I, 8 
Cram. 11, 102 
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ἕκαστον. τοῦ δὲ ἀποκριναμένου ἔλεγεν' "ἐγὼ ἄγγελός εἰμι, καὶ ἅπ- 
εστάλην εἰπεῖν πᾶσιν ἀποστῆναι μὲν τῆς κοινωνίας Προτερίου καὶ 

τῶν ἐν Χαλκηδόνι, Τιμόθεον δὲ róv ᾿Ελοῦρον ἐπίόκοπον προχει- 
ρίσασθαι ᾽λεξανδρείας.” | 

Cram. II, 101 Tà à ' αὐτῷ ἔτει Εὐδοξία, ἡ Φυγάτηρ Θεοδοσίου τοῦ βασιλέως, 

γυνὴ δὲ Οὐαλεντινιανοῦ τοῦ τρίτου, μετὸ μιᾶς θυγατρὺς Πλακιδίας. 

γυναικὺς Ὀλυβρίου, ἐπανῆλθεν ἐξ ᾽άφρικῆς. ἡ γὰρ Εὐδοκία τῷ ví 

Γιζερίχου Ὀνωρίχω ἐζεύχθη καὶ οὐκ ἐπανῆλθεν. | 

Α. Μ. "90 — Kócuov Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
εν. ἔτη vv. tav Περόζης 4έων 

Ey ιζ. Ey x. ἔτη xo. 
α.. g. 5’. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος 
᾽Ανατόλιος Ἰουβενάλιος Προτέριος Μαρτύριος 
ἔτη 8’. Erg Aq. ἔτη s. Erg ay. 

9. η. €. y. 

TEE MES | Τούτῳ τῷ ἔτει 4έων ἐβασίλευσεν, Θρᾷξ τῷ γένει, τριβοῦνος 
Cram. II, 102 τὴν ἀξίαν, μηνὶ Φεβρουαρίῳω, ἠνδικτιῶνι ( στεφθεὶς ὑπὺ ᾽άνατολίου 

τοῦ πατριάρχου. | 

cf. Euagr. IL, 13 Tà à' αὐτῷ ἔτει σεισμοῦ φοβεροῦ γενοµένου ἐν ᾽άντιοχεία, 

σχεδὺν πᾶσα ἡ πόλις κατέπεσεν. ἦλθε δὲ ἐν ᾽άλεξανδρεία καμηλο- 
Cram. πάρδαλις καὶ ταυρέλαφοι καὶ ἄλλα Βηρία. || σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ Τιμό- 

Anecd, T, 195 Άχρς, 0 ἐπίκλην Ἐλοῦρος, τὴν ᾽αλεξανδρέων πόλιν διετάραττεν. 
5:1 Ἠπλήθη’ γὰρ ἀτάκτων ἀνδρῶν ὠνησάμενος τυραννικῶς TOv δρύνον 

Αλεξανδρείας ἐκράτησεν, καὶ καθηῃρηµένος ὢν ὑπὺ δύο καθῃρημένων 
χειροτονεῖται. || ἐντεῦθεν πάντα τὰ σκάνδαλα ἀνεφύη ἐν ᾽λεξανδρεία. 
πάντων γὰρ τῶν τῆς οἰκουμένης [ερέων τὸν ὕρον τῆς ἐν Χαλκηδόνι 

συνόδου ἀποδεξαμένων, οὗτος Ó μιαρὺς μετὰ λύττης τινὺς ἀσχέτου 
ταύτην καθύβριζε καὶ χειροτονίας ἐπισκόπων ἐποίει ἀχειροτόνητος 
àv καὶ βαπτίσµατα ἐπετέλει πρεσβύτερος μὴ ὤν. ὁ δὲ µακάριος 
Προτέριος αἰσθόμενος τὴν κατ αὐτοῦ σκευαζοµένην ὑπὺ τοῦ Ελούρου 
ἐπιβουλὴν δίδωσι τόπον τῇ ὀργῇ καὶ τῷ σεπτῷ προσφεύγει βαπτιστηρίω 

ἐν τῇ πρώτῃ τῆς πασχαλίας ἡμέρα. ὁ δὲ τοῦ ᾽άντιχρίστου πρόδρομος 

1 ἀποκρινομένου x. — 9 Ἐλοῦρον dz ᾿Ελοῦρον m Ἐλουρον sime spir. et 
acc. c. Elovgov sine spir. ef. — 6 τοῦ Οὐαλεντινιανοῦ h. — Πλακηδίας dh. 
Πλακίδας m. — Ἱ Ὁλυβρίου cem. — 8 ΙΓηζερίχου ehmx. — Ὀνορίχω h. — 

11* Περόζης ubique scripsi Περόξης c Περώξης yz. — 163 Ἰουβεννάλιος g. — 

19 Θρᾷξ d ϐΘράξ cyz. — 30 devgovegío dfmz. — ἠνδικτιῶνι h i να. — 
91 τοῦ om. dem. — "Elovgog d ἘΕλαύρος sine spir. Í sime acc, et spir. c. — 
26 y&g om. f. — τυραννικός c. — 32 βαπτίσµατα κ βάπτισμα yz. — 33 Ελού- 
gov sine spir. ο Ειλούρου sine spir. f. 

e 

20 

25 

360 

35 



10 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 11 

μὴ αἰδεσθεὶς µήτε τὴν ἁγίαν ἡμέραν, μήτε τοὺς σεβασµίους τόπους, 
ἀποστείλας κατασφάζει rov ἀνεύθυνον ἀρχιερέα | μετὰ καὶ ἄλλων FE ΝΙουρΗ, xv, 16 

τῶν σὺν αὐτῷ. καὶ σχοινίοις περισύραντες τούτου τὺ λείψανον ἀπὺ 
τῆς ἁγίας ἐξέβαλον κολυµβήθρας, καὶ πομπεύσαντες αὐτὸ κατὰ πᾶσαν 

τὴν πόλιν ἴκιζον αὐτὸ ἀνηλεῶς' τέλος πυρὶ κατέκαυσαν καὶ τὴν 
σποδὺν τῷ ἀἄέρι παρέπεμπον. || 

| TG 9' αὐτῷ ἔτει ἠνέχθη τὸ λείψανον τῆς ἁγίας ᾽ναστασίας Theon. αι, 11, o5 

ἀπὺ τοῦ Σερµίου καὶ κατετέθη ἐν τῷ ναῷ αὐτῆς ἐν roig «{ομνίνου 
ἐμβόλοις. | Τιμόθεος δὲ Ó ᾿Ελοῦρος τὰ συγγράµµατα Κυρίλλου τοῦ Niceph. XV, 16 

μεγάλου μὴ ἐκδοθέντα εὗρὼν ἐνόθευσεν ἐν πολλοῖς τόποις, ὡς [στορεῖ 
Πέτρος, ὁ πρεσβύτερος ᾽4λεξανδρείας. | 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Γεννάδιος ἔτη υγ. A. M. 5951 
᾽Αλεξανδρείας ἐκράτησε λῃστρικῶς Τιμόθεος ὁ Ελοῦρος ἔτη B. 

B [e oW. o αι x 0 

| Toro τῷ ἔτει μαθὼν 4έων ὃ βασιλεὺς τὸν ἄδικον Βάνατον — Cram. 

Προτερίου καὶ τὴν τοῦ ᾿Ελούρου ἄθεσμον προαγωγήν. | πέµψας DE 
Καισάρειον ἐγλωσσοτόμησε καὶ ἀμφοτέρους ἐξώρισεν, ὡς κοινωνήδαντας 
τῷ góvo Προτερίου. Τιμοθέω δὲ τῷ ἀνιέρῳ οὐκ ἐπεξῆλθεν, τὴν wr» 
ἐπ᾽ αὐτῷ κρίσιν ἐπισκόποις εἰπὼν ἁρμόζξειν. 

Τῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει καὶ Ζήνων ἐξεύχθη ᾿άρεάδνῃ. τῇ θυγατρὶ 
A£ovrtog. 

W. cw. Ww. B. m. D. w. A. M. 5952 

| Tovro τῷ ἔτει γράμματα πρὺς τοὺς ἑκάστης ἐπαρχίας ἆπ- wicephn. xv, w6 

έστειλεν ἐπισκόπους ὁ βασιλεύς, γράψαι αὐτῷ τὴν οἰκείαν γνώµην 

5 ἕκαστον, πύτερον tí τοῖς ἐν Χαλκηδόνι ὁρισθεῖσιν ἀρέσκοιντο, καὶ 

περὶ τῆς τοῦ Ελούρου χειροτονίας τί λέγοιεν; ἐν oig καὶ τῷ ἁγίῳ 

Συμεῶνι τῷ Στυλίτῃ καὶ Βαραδάτω μοναχῶ καὶ ΙἸακώβω θαυματουργῶ, i5 Ὦ 
διαμαρτυρόμενος ὡς τῷ ΦΔεῷ τῶν ὕλων παρέχειν μέλλοντας τὴν 

κρίσιν τῶν ἀμφισβητουμένων ποιήσασθαι. οἱ δὲ παμφηφεὶ ὁμοφρόνως 

4 ἐξέβαλλον g. — πᾶσαν om. gÀ. — b αἴκιζον y. — αὐτὸ om. y. — 
τέλος αὐτὸ κατὰ τὴν πόλιν πυρὶ κατ. g — 6 προσέπεµπον επι. — 8 τοῦ om. f. — 
ΟΦομνείνου e «Φομνεῖου Í Οὀομνίου m «Φομνίκου g. — 9 Ἔλουρος d Ἑλοῦρος 
εὖπε spir. ef Elovgog sime acc. εἰ spir. c. — 18 Αλεξ. ἐπίσκοπος ἐκρατ. h. — 
λῃστρικός y. — ὁ om. cz. — Ἑλοῦρος e Elovgog sime acc. et spir. ο. — v. 14 
om. f. — 15 έων om. y. — 17 mittens Caesariam linguis mutilatis exilio 
relegavit eos, qui Proterii neci communicaverant A. codicum lectionem tuetur 

Reiske ad Const. Porph. II p. 501 Bonn. Equidem mutilum esse locum statuo. — 
Καισάριον κ Καισσάριον g. — 19 ἐπίσκοπον c. — 30 Ζήνωνος h. — Aqudvy c 
Αρρεάδνῃ h. — 22 τή om. y. — 38 τῷ À' αὐτῷ ἔτει d. — 38 ἐπισκόπους 
ἀπέστειλεν z. — 9b ἕκαστος y. — πρότερον f. — εἰ] 4j? — 36 Αἰλούρου m 
Ἐλούρου sine spir. cef. — 927 Συμεών cg Συμεῶν d. — Βαραδώτῳ scr. coll. 
Euagr. ll, 9 Βάρδα τῷ codd. Α. — xal om. y. — 38 τῶν 0Àow κυρίω λόγον 
παρ. μέλλ, er A: rationem deo cunctorum domino reddituri. 
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χυροῦσι μὲν τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον ἁγίαν εἶναι, καὶ τὸν ὑπ 
αὐτῆς ἐκτεθέντα ὕρον ἀποδέχονται, Τιμοθέου δὲ συμφώνως κατα- 
ψηφίζονται ὡς φονέως καὶ αἱρετικοῦ. | ἐσπούδασε δὲ καὶ Γεννάδιος 
πρὺᾳ τὺν βασιλέα ἐκδικῆσαι τὰ τολµηθέντα. ἀντεπράττετο δὲ αὐτῷ 

- "Aexag Ó ᾿άρειανός. ὁ δὲ εὐσεβὴς βασιλεὺς τὺν μὲν 'EAobgov ἐξώ- 
Niceph. XV, 16 ρισεν εἰς Γάγγραν, | ἔνθα ποτὲ xal «Πιόσκορος, ὁ τούτου διδάσκαλος. ᾿ 

ó αὐτὺς δὲ κἀκεῖ ἤρξατο παρασυναγωγὰς ποιεῖν καὶ ταραχάς, ἃς 

ef. Euagr. I, 11 μαθὼν ὁ βασιλεὺς μετεξώρισεν αὐτὸν ἐν Χερσῶνι. Τιμόθεος δὲ 

ἄλλος., ὁ ἐπίκλην 4ευκός, Ó καὶ Σαλοφακίαλος. ὀρθόδοξος καὶ ἆγα- 

θὺς ἀνήρ, ὑπὺ πάντων φιλούμενος ἐχειροτονήθη ἀντ αὐτοῦ ἐπίσκοπος 

᾽αλεξανδρείας. 

A. M. 6953 ᾿Αλεξανδρείας ἐπίόκοπος Τιμόθεος ὁ 4{ευκὺς ἔτι ic. 
0. Q0. 49. y. «αγ. α. ς. 

Τούτῳ τῷ ἔτει Ἰουβενάλιος, ὁ ἁγιώτατος ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, 

U4 B ῥτελεύτησεν, καὶ ἀντ αὐτοῦ ἐχειροτονήθη ᾿4ναστάσιος. καὶ τῷ αὐτῷ 
χρόνῳ ἐκοιμήθη καὶ Συμεὼν ὁ μέγας Στυλίτης, ὁ τῆς µάνδρας. 

πρῶτος καταδείξας τὴν τοιαύτην ἀρετὴν καὶ δηµειοφόρος γενόμενος. 
A. M. 5954 £c 4 4 4. wu. No 5 

9P -- ; : 
Theod, L. I, 23 Toíro τῷ ἔτει ἐμπρησμὺς µέγας γέγονεν ἐν Κωνσταντινουπόλει 
ιν s 104 "- - " dx , ’ Π 

ram. Th 175 τῇ δευτέρα τοῦ Σεπτεμβρίου µηνός, ἰνδικτιῶνος w', ἀρξάμενος ἀπὺ 

τοῦ νεωρίου xal φθάσας ἕως τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Θωμᾶ τῶν ᾽άμαντίου. 

Μαρκιανὺς δὲ οἰκονόμος ἀνελθὼν εἰς τοὺς κεράµους τῆς ἁγίας Ίνα- 
στασίας, κατέχων TO εὐαγγέλιον εὐχαῖς καὶ δάκρυσιν ἀβλαβὴ vov 
οἶκον διεφύλαξεν. | 

A. M. 5955 6. τα. κα. ἕ. κ y. η. 
τὰ | Τούτῳ τῷ ἔτει ἐσφάγη Μαιορῖνος εἰς Ταρτίωνα ὑπὺ Ῥεμικίου 

πατρικίου, καὶ ἐπήρθη εἰς βασιλέα Σευῆρος καὶ Σερπέντιος νώναις 
Ἰουλίαις. | 

Th. L. τι 15 οἱ - 1 ; € B * * - , ; 
Fragm, p. 531 | Τῷ à αὐτῷ ἔτει ζωγράφου τινὺς τὺν σωτῆρα γράψαι τολµή- 
C , ll, 108 { - : , d / 
ics σαντος καθ᾽ ὁμοιότητα τοῦ «4ιὸς ἐξηράνθη ἡ χείρ' ὃν ἐξαγορεύσαντα 

δὲ εὐχῆς ἰάσατο Γεννάδιος. φασὶ δέ τινες τῶν [ἱστορικῶν., ὅτι τὸ 

οὖλον καὶ ὀλιγότριχον σχῆμα ἐπὶ τοῦ σωτῆρος οἰκειότερόν ἐστιν. | 
crm i30 τοῦ δὲ Γενναδίου τῇ νυκτὶ εὐχομένου ἐντὸς τοῦ δυσιαστηρίου, ἐδεῖν 

λέγεται φάντασμα δαιµονίου. ᾧ καὶ ἐπιτιμήσας ἤκουσεν αὐτοῦ κρά- 
ζοντος, ὡς αὐτοῦ μὲν ζῶντος ἐνδίδωσιν, μετὰ δὲ θάνατον αὐτοῦ 

1 ἁγίαν σύνοδον z — καὶ τῶν --- ἐκτεθέντων ὄρων g. — 5 Ἔλουρον em. 
— 6 apud Gangras A. — ἔνθα-- διδάσκαλος om. A. — 9 Πευκός] Βασιλικός 
Euagr. II, 11. — 14 Ἰουβεννάλιος g. — 16 Συμεῶν f. — ὁ om. h. — 19 τῷ 

αὐτῷ ἔτει d. — 20 ἐνδικτιόνος h i$. rl. — 36 Μαιορίνος y ΠΜαιόρινος g. — 
Ταρτίονα h. — 927 Xífmoos z Ze(lmgog sine acc. c Σευῆρος ὁ καὶ Σερπ. Com- 
befis, — 32 οὐλόν dh. — ὁλότριχον g. — 38 τοῦ ante vc. om. y. — 34 φάσμα 
δαιμόνιον Th. L. Cram. — ᾧ Th. L. Cram. 6 codd. 
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κρατήσει πάντως τῆς ἐκκλησίας' ὕπερ δείσας Γεννάδιος πολλὰ ὑπὲρ 
τούτου τὸν δεὺν ἐδυσώπει. | 

115 Ἡ 

| Té 9' αὐτῷ ἔτει καὶ Στούδιος τὺν ναὺν ἔκτισε τοῦ Προδρό- Co. T^i s 
µου καὶ μοναχοὺς ἐκ τῆς μονῆς τῶν ᾽Ακοιμήτων ἐν αὐτῷ κατέστησεν. 
καὶ Γρατίόιµος πραιπύσιτος TOv ναὺν τοῦ ἁγίου Κυριακοῦ ἔξω τῆς 

Χρυσῆς πύρτης ἔκτισε καὶ ἀπετάξατο ἐν αὐτῷ. | 

Κόσμου Της θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εἍνς.. ἔτη vvs. 4έων Περόζης Ἱλαρίων 
ἔτη «£f. ἔτη x5. ἔτη s. 

E. ip. «a. 

Κωνσταντ. — 'Iegocolóuov ᾽Αλεξωνδρείας — "Avriogtlog 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος 
Γεννάδιος Ἰουβενάλιος Τιμόθεος ΠΜαρτύριος 
Erg uy. ἔτη Aq. ἔτη uf. ἔτη wy. 

E. *S. à. 9’. 

Τούτῳ τῷ ἔτει 4έων ὁ βασιλεὺς Ζήνωνα τὸν γαμβρὺν στρατη- 

γὺν τῆς ἑώας πάσης πεποίηκε καὶ Βασιλίσκον, τὺν ἀδελφὺν Βερίνης 
τῆς αὐγούστης, στρατηγὺν τῆς Θράκης. | Ζήνων δὲ ἐλθὼν εἰς 4v- 
τιόχειαν εὗρεν ἐπίσκοπον ἐν αὐτῇ τὺν (sgóv Μαρτύριον. Πέτρος δὲ 
ὁ Κναφεὺς ἠκολούθει τῷ Ζήνωνι πρεσβύτερος Qv τοῦ ἐν Χαλκηδόνι 
ναοῦ Βάσσης τῆς μάρτυρος ὃς καὶ πείσας Ζήνωνα συνεργῆσαι αὐτῷ 

μισθοῦται τῶν ᾽Απολιναρίου τινὰὸς ὁμοδόξων καὶ θορύβους µυρίους 
ἐγείρει κατὰ τῆς πίστεως καὶ ΙΜαρτυρίου τοῦ ἐπισκόπου. καὶ &va- 
δεµατίζει τοὺς μὴ λέγοντας τὸν Θεὺν σταυρωθῆναι, καὶ σχίσας vOv 
λαὺν ᾽άντιοχείας προστίθησιν ἐν τῷ τρισαγίω ὕμνῳ τό' "ὁ σταυρω- 
θεὶς δὲ ἡμᾶς. | ὕπερ ἕως σήμερον ἔκτοτε καιροῦ παρὰ τοῖς 6εο- 
πασχίταις ἐκράτησε λέγεσθαι. | Μαρτύριος δὲ πρὺς 4έοντα τὸν βασιλέα 
παρεγένετο. καὶ ἀπεδέχθη μετὰ πολλῆς τιμῆς σπουδῇ Γενναδίου ἐπι- 
σκύπου Κωνσταντινουπόλεως. ἐπανελθὼν δὲ εἰς ᾽άντιόχειαν καὶ εὑρὼν 

τοὺς λαοὺς στασιάζοντας καὶ Ζήνωνα τούτοις συµπράττοντα ἐπ᾽ ἐκκλη- 
σίας τῇ ἐπισκοπῇ ἀπετάξατο εἰπών' ""'κλήρῳ ἀνυποτάκτῳω. καὶ Λλαῷ 
ἀπειθεῖ, καὶ ἐκκλησίᾳ ἐρρυπωμένῃ ἀποτάττομαι, φυλάττων ἑαυτῷ τὺ 
ἀξίωμα τῆς {ερωσύνης. τούτου δὲ ὑποχωρήσαντος, Πέτρος ὁ Kwa- 
φεὺς τῷ θρόνῳ «Αντιοχείας ἐπεπήδησεν, χειροτονήσας εὐθὺς Ἰωάννην 

3 τούτῳ τῷ ἔτει d. — 4 iv αὐτῇ ο. — 5 γθατήσιµος eg γρατίσηµοςρ dh. 
— moExÓCiTOQ Y πραιπώσιτος g. — 9* Περόξης cg Περώξης hy. — 95 '"a- 
ρίων g Iiagímw sine spir. ο om..y. — 105 ἔτη ς΄ om. y. — 11* ιβ] «& ο, — 
11* αἱ om. y. — 143 Ἰουβεννάλιος g. — 163 xs] xg cf. — 18 Ῥερένας d. — 
19 τῆς om. em. — 22 Βάσης h. — 38 τῶν] τόν gy. — 21 Θεοπασχήταις dyz. 
— 99 σπουδῆς c. — Κωνσταντ. ἐπισκόπου zx. — 80 iv Αντιοχείᾳ xz. — 32 τῇ 
ἐπισκοπῃ scr. e Theod. τὴν ἐπισκοπήν codd. — 39 ἀπιθεῖ c. — ῥερυπωμένῃ f. 
— τῷ ἀξιώματι y. 

ΤΠΚΟΡΠΑΝΙΕ CHRON, I. 8 

A. M. 5956 

"Theod. L. L 30 

Niceph. XV, 28 
98 
Theod. L. 
176 B 
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᾽απαμείας ἐπίσκοπον ἀπὺ καθαιρέσεως ὄντα. γνοὺς δὲ ταῦτα Γεννάδιος 
ἅπαντα τῷ βασιλεῖ ἀνατίθεται' καὶ κελεύει Πέτρον τὺν Κναφέα ἐξ- 

ορισθῆναι. ὅπερ ἀκούσας Πέτρος φυγῇ τὴν ἐξορίαν διέφυγεν' vigo 

δὲ κοινῇ Ιουλιανός τις ἐπίσκοπος ᾽ντιοχείας προεχειρίσθη. | 
Τῷ δ᾽ αὐτῷ ἔτει µετετέθη ἐν ᾽άλεξανδρεία ὃ προφήτης Ελισσαϊῖος 

zoo & ἰδῶν Μαΐων ἐν τῇ μονῇῃ Παύλου τοῦ 4επροῦ. Λλεπρὺν γὰρ 

ἑάσατο καὶ λεπρὺν ἐποίησε καὶ εἰς τὰ τοῦ 4επροῦ ἐτέθη. 
A. M. 5957 δε. M δε ts oo αν, 

nim Τούτω τῷ ἔτει ἐκτίσθη τὺ τετράστωον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ἐν 
᾽4λεξανδρεία καὶ τὺ ἁγιαστήριον' καὶ Ἑπτάβιζος τὺ δηµόσιον΄ βαλα- 

Cows. ir Ἰρ VEDO ἀπεδόθη τῇ πόλει. | τούτοις δὲ τοῖς χρόνοις καὶ «4ανιὴλ ὁ 
Cram. Ἡ, 14 Στυλίτης ἐν τῷ ᾽άνάόπλω τῷ στύλω ἐπέβη., ἀνὴρ θαυμόάσιος. | Ἰωάννης 

δὲ ὁ ὑπατικός, ὃ ἐπίκλην τῶν Βιγκοµάλου, δυσωπήσας Βασιανὺν τὺν 
ὕσιον παρ αὐτῷ ὡς μοναχὸς ἐτέτακτο. προήρχετο δὲ dd ἐν τῷ 
παλατίω tig τῶν συγκλητικῶν. καὶ ἀναχωρῶν µέχρι τῆς μονῆς τῶν 
Βασιανοῦ ὡς ὑπατικὺς ὠψικεύετο" ἔνδον δὲ γενόμενος εὐθὺς µονα- 
δικὴν σισύραν περιβαλλόμενος µαγειρείου καὶ σταύλου καὶ τῶν παρα- 

πλησίων τὴν διακονίαν ἐπλήρου. | 

cf. Cram. I, 104 τῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει "Av89ipog καὶ Τιμυκλῆς. o( τῶν τροπαρίων 
ποιηταί, ἐγνωρίζοντο. 

cf. Euagr. HL, 16 | Τῷ ὃδ) αὐτῷ ἔτει κατὰ πρεσβείαν τῆς συγκλήτου “Ρώμης 

ἀπέστειλε 4έων ὃ βασιλεὺς ᾽άνθίμιον, τὺν γαμβρὺν Μαρκιανοῦ τοῦ 
προβασιλεύσαντος, βασιλέα ἐν '"Póug, ἄνδρα χριστιανικώτατον καὶ 

εὐσεβῶς τὴν βασιλείαν ἰθύνοντα ἔτη s. | 

Α.Μ 5 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

ενη. Fry vi. Ztov Περόζης Πλαρίων 
ἔτη ιζ’. ἔτη κό’. ἔτη s. 

9’. id. y- 

Κωνσταντ. — "ItgocoÀóucov Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος 
Γεννάδιος Ἰουβενάλιος Τιμόθεος Μαρτύριος 
En uy. ἔτη Aj. ἔτη νε. Fry ay. 

9. xn. g. μα. 

2 Γναφέα em, — 6 εἰδῶν codd. — Μαΐου x Maior h. — 9 τετράστωον g 
τετράστοον h τετράγονο» c τέρας τὸ Ov y. — 13 Βαστιανόν Cr. — 14 así om. y. 
— 165 ὡς slg sec, m. f cf. Cr. 1. Ἱ. — sig τὸν συγκλητικόν g. — tà» X τοῦ yz 
— 16 Βασσιανοῦ d. — ὕπατος Ür. — ὀψικεύετο y ὠψηκεύετο h. — 17 µαγει- 
ρίου y µαγηρίου dh. — οτάβλου h. — 19 "4»95uog fh. — 19 καὶ Τημοκλῆς — 
21 κατὰ πρεσβείαν om. y et v. 91 post συγκλήτου add. πρεσβείαν. — 99 Ανθί- 
piov ο νθιμον egm A viuov fh 4vOéuiov? ex Euagr. et p. 118, 3 sqq. — 
24 ἰθύναντα c. — ἔτη s om. g. — 921* Περόξης ο Περώξης yz — 915 Ἰλα- 
ρίων gm Ἱλαρίον e Ἱλαρίων sine αρίγ. c. — 32* Ἰουβεννάλιος g. — 33? fr 

, 

(5 h. — 34! y om. c. 

δι 
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| Τούτω τῷ ἔτει σημεῖον ἐφάνη ἐν τῷ οὐρανῷῶ, νεφέλη Qonsg*f Cro eet. 
σάλπιγγος ἐκτύπωμα ἔχουσα ἐπὶ ἡμέρας µ΄ καθ ἑσπέραν. | ο. 

Keds ED δν ELE am A. M. 5959 

Toro τῷ ἔτει ἐστράτευσεν ᾽άλεξάνδρεια ἄνδρας τρισχιλίους, 118 B 

καὶ ὁ μέγας λάκκος ἐκτίσθη εἰς τὰ Ἰωάννου καὶ τὰ δύο βαλανεῖα, 
ἡ Tyre καὶ ἡ "Lacu καὶ ὃ ποταμὺς ὠρύχθη ἐν ᾽άλεξανδρείαᾳ ἀπὺ 
τῆς Χερσαίου ἕως τοῦ Κοπρεῶνος. 

[4] 

κ, ME. duo de Ae Nu M. A. M. 5960 

| Toro τῷ ἔτει Ἰσοκάσιος ὁ κυαίστωρ, ᾽Αντιοχεὺς καὶ φιλό- Malal p. 369, 17 
10 σοφος., διεβλήθη τῷ βασιλεῖ ὡς Έλλην: καὶ ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς 

ἐξετασθῆναι αὐτὺν παρὰ τῷ ἐπάρχω τῶν πραιτωρίων ἐν Κωνσταν- 

τινουπόλει. ἐνεχθέντος δὲ αὐτοῦ ἐν τῷ Ζευξίππω δεδεµένου ὀπισὸ- 
άγκωνα, ἔφη πρὺς αὐτὺν Πουσαῖος ὁ ἔπαρχος' “δρᾶς ἑαυτόν, 
Ἰσοκάσιε, ἐν ποίω σχήµατι καθέστηκας:᾽ ὁ δὲ εἶπεν, “δρῶ. καὶ 

15 οὐ ξενίζοµαι' ἄνθρωπος γὰρ Ov ἀνθρωπίναις ἐνέπεσα συμφοραῖς' 

ἀλλὰ δίκασον ἐπ᾽ ἐμοί, ὡς ἐδίκαζες σὺν ἐμοί. καὶ ταῦτα ἀκούσας 
ó δῆμος εὐφήμησε τὺν βασιλέα. καὶ μαθὼν ὁ βασιλεὺς ἐχάρη καὶ 
ἀπέλυσεν αὐτὸν εἰς τὴν ἰδίαν χώφραν. | 

᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος Ἰουλιανὺς ἔτη &. A. M. 5961 
20 (β. a. v. a. λα. 9. wv. 

cf. Proc, | Tovro τῷ ἔτει Πέων ὃ βασιλεὺς κατὰ Γιζερίχου, τοῦ τῶν για 1 κ. 
Niceph. XV, ?7 e ἄφρων κρατοῦντος, στόλον µέγαν ἐξοπλίσας ἀπέστειλεν.  Ó γὰρ 

Γιζέριχος μετὰ τὴν τελευτὴν Μαρκιανοῦ πολλὰ δεινὰ ἐνεδείξατο ἐν 119 Ὦ 

ταῖς ὑπὺ τὴν τῶν Ρωμαίων βασιλείαν χώραις ληϊξόμενος καὶ αἰχμα- 
λωτίζων πολλοὺς καὶ τὰς πόλεις κατασκάπτων. ὅθεν ζήλω κινηθεὶς 

ὁ βασιλεὺς ἐκ πάσης τῆς ἀνατολικῆς θαλάσσης Q' χιλιάδας πλοίων 

ἀθροίσας καὶ στρατῶν καὶ ὕπλων ταύτας πληρώσας κατὰ Γιζερίχου 
ἀπέστειλεν. φασὶ γὰρ αὐτὺν ατ΄ κεντηνάρια δεδαπανηκέναι χρυσίου 
ἐν τούτω τῷ στόλῳ. στρατηγὺν δὲ καὶ ἔξαρχον τοῦ στόλου κατ- 

30 έστησε ἩΒασιλίσκον, tov Βερίνης τῆς αὐγούστης ἀδελφόν, | τῆς 

ὑπάτου τιμῆς ἤδη µετασχόντα καὶ Σκύθας πολλάκις νικήσαντα ἐν ^ 

to c 

2 κατεσπέραν ex om. f. — 4 λεξάνδρεια Combefis λεξανδρεία y ἐν 
Ἠλεξανδρεία cz. — 6 ὑγία hy ὑγεία pr. m. corr. ez ὑγία c. — rj ante ἴασις 
Om. Cy. — ἀπὸ tig — Κοπρεώῶνος om. m. — Ἱ Χερσαίου h Χερσέου ef λέρσον 
cg. — Κόπρωνος g Κοπφωνος sine acc. c. — 9 Cassius A. — κυαίστωρ dem 
πυέστωρ efh κοιαίστωρ g ποιαιστώριος Mal. — Αντιοχεύς d Antiochenus A 

"Avr ο Αντιοχείας yz. — ὁ καὶ cz. — 11 ὑπάρχω xz. — 13 Πουσαῖος Scr. e 
Mal. Πούσεος emz ΠΠουσέως d Πούσεως f Πουσεως sine acc. c. -—— ὕπαρχος 
Xz, — σεαυτόν dg. — 15 ἐνέπεσον x περιέπεσα Mal — 21 Γηζερίχου hxy. — 
23 Γηζέριχος hxy. — 24 τὴν om. y. — 36 τῆς om. v. — 27 ταῦτα em. — 
Γηζερίχου ehmx. — 38 γὰρ] yovv Proc. — κεντινάρια h. — 38 κατέστησε 
τοῦ στόλου x. — 91 µετασχόντος---νικήσαντος y. 

&* 
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τῇ Θράκῃ. ὃς δή, συνδραμούσης αὐτῷ καὶ ἐκ τῆς ἑσπερίου οὐκ 
100 P ὀλίγης δυνάµεωῶς, συμπλακεὶς εἰς ναυμαχίας πολλάκις τῇ Γιζερίχου 

μετὰ τῶν νηῶν τῷ βυθῷ παραδούς, tira καὶ αὐτὴν ἠδυνήθη Καρ- 
χηδόνα κρατῆσαι. ὕστερον δὲ δώροις ὑπὺ Γιζερίχου καὶ πλείστοις 
χρήµασι δελεασθεὶς ἐνέδωκε καὶ ἠττήθη ἑκών, ὡς ΙΠερσικὺς ἱστόρη- 

rsen σεν ὁ Θρᾷξ. | φασὶ δέ τινες, ὅτι ἄσπαρ καὶ ᾽4ρδαβούριος, φειανοὶ 
ὕντες καὶ εἰς βασιλείαν ἐλθεῖν διὰ τοῦτο μὴ δυνάµενοι, | κουράτορα 
αὐτῶν ὕντα 4έοντα βασιλέα πεποίηκαν, αὐτοὶ προσδοκῶντες διοικεῖν 

180 Ἡ τὺ βασίλειον. τοῦ δὲ βασιλέως μὴ καταδεδεγµένου τοῦτο, ἠγωνίζοντο 

διαστρέφειν τὰ ὑπ᾿ αὐτοῦ καλῶς διοικούµενα καὶ Βασιλίσκω συνέθεντο 
δοῦναι τὴν βασιλείαν, εἰ προδώσει τὺν τοῦ βασιλέως στόλον τε καὶ 

λαὺν τῷ Γιζερίχῳω. ᾿Αρειανῶ ὄντι καὶ ὁμόφρονι αὐτῶν. καὶ τούτου 

et. Proc. Vand- ad Quy προδοδωκέναι τὸν Βασιλίσκον φασίν. | τότε Γιζέριχος τεχνασά-. 
1 Ρ. 8595 Ἡ 

µενος σκάφη τῶν πολεμίων τινὺς ὕλης ἐμπλήσας καυστικῆς, νυκτὸς 

ἐπιστὰς καὶ τῶν ᾿Ῥωμαίων ἀφυλάκτως ὑπνούντων, ταύτας ἐπαφῆκεν 
ἀπὺ τῆς χέρσου μετὰ πνεύματος ἀπογείου κατὰ τοῦ ᾿Ρωμαϊκοῦ στόλου. 
καὶ καταφλέγουσι μὲν πολλὰ τῶν σκαφῶν., τὰ δὲ ἄλλα τὸν κίνδυνον 
φεύγοντα εἰς Σικελίαν ἐπανῆλθον. τότε Λοιπὺν καὶ ó Βασιλίσκου 
δόλος ἠλέγχθη µηδένα λαθὼν τοῦ στρατοπέδου. 

Τῷ ὃδ) αὐτῷ ἔτει Πατρίκιος, ὁ víog "4σπαρος. ὃν καίσαρα ὁ 

βασιλεὺς 4έων πεποίηκε διὰ τὺ ἑλκῦσαι vOv "άσπαρα ἐκ τῆς ἄρεια- 
. νικῆς δόξης καὶ εὐνοεῖν τῷ βασιλεῖ, παρεγένετο ἐν ᾽4λεξανδρεία 

μετὰ μεγάλης φαντασίας, ἐν ᾧ ἐστερεώθη τὺ Κορεῖον βαλανεῖον. 

A. M. 5962 Ῥώμης ἐπίσκοπος Σιμπλίκιος ἔτη εδ’. 
w. η. α. ιβ. MB. v. B. 

Tovro τῷ ἔτει 4έων ὁ βασιλεὺς Ζήνωνα, róv στρατηλάτην 

ip τῆς ἑώας καὶ γαμβρὺν αὐτοῦ. ἀπέστειλεν ἐν τῇ Θράκῃ ἐπί τινα 
χρείαν πολεμικὴν κελεύσας παραδοῦναι αὐτῷ στρατὺν ἐκ τῶν ἰδίων 
πρὺς συµµαχίαν. ot τινες κατὰ παραίνεσιν "άσπαρος μικροῦ δεῖν 

τὺν Ζήνωνα διεχειρίζοντο, εἰ μὴ προγνοὺς τὴν ἐπιβουλὴν εἰς Σερ- 

δικὴν ἀπεσώθη φυγών, πύλιν τῆς Θράκης. ἐκ τούτου ὕποπτος 
γίνεται "Aózag 4έοντι τῷ βασιλεῖ. 

10g x ὡς gy ᾧ ὡς h. — αὐτῷ] οὕτω y. — 2 συµπλακείσης ναυμαχίας d 
συμπλακεὶς ναυμαχίας (om. sig) y. --- πολλοὺς τοῦ Γιζ. coni. Combefis, — 
Γηζερίχου επικ. — 3 µετά] τµ΄ scrib. cont. Classen. Equidem ante μετὰ lacunam 
subesse suspicor. — 4 δώροις om. y. — Γηζερίχου hxy. — 5 ὥσπερ σικὸς y ὡς 
Πρίσκος leg. esse subindicat Goar recte et sic corr. im m sec. m. — 6 gat 
codd. — 7 διὰ τοῦτο om. y. — xovo&toga g. — 8 πεποιήκασιν xz. — 10 διαστρέ- 
φειν om. g post ὑπ᾿ αὐτοῦ collocat h. — 11 προδόσει gm προδώση ef. — 
15 Γηζερίχω hxy item v. 18 Γηζέριχος, — αὐτῷ h. — 18 τὸν Βασιλ. προδεδωκέναι 
φασίν x. — 14 τῶν om. f. — 15 ταύτης g. — 23 φαντασίας om. f. — 94 Zvn- 
πλίκιος h Συµπλήκιος fg. — 27 τῆς ἑῴας om. y. — iv om. c. 

20 

25 

30 
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d. ο. B. υ. M. τα. y. A. M. 5963 

Tovro τῷ ἔτει ἀπέστειλε άέων Ó βασιλεὺς κατὰ Γιζερίχου 101 v 

Ηράκλειον τὸν Εδεσηνόν. υἱὸν Φλώρου τοῦ ἀπὸ ὑπάτων. καὶ Mág- 

σον Ἴσαυρον. ἄνδρας δραστηρίους, καὶ στρατὺν ἐξ Αἰγύπτου καὶ 
Θηβαΐδος καὶ τῆς ἐρήμου. οἵ τινες προσπεσόντες ἀδοκήτως τοῖς 
Οὐανδήλοις Τρίπολέν τε καὶ ἄλλας παρεστήσόαντο πύλεις τῆς 4ιβύης 

πολλὰς καὶ πλέον τῆς Βασιλίσκου ναυμαχίας ἠνίασαν τὸν Γιζέριχον. 

ὥστε παρασκευάσαι αὐτὸν περὶ εἰρήνης πρεσβεύσασθαι πρὺς 4έοντα 
τὸν βασιλέα" καὶ ταύτης τυγχάνει παρὰ 4έοντος χρῄζοντος τότε 

10 Βασιλίσκου καὶ Ηρακλείου καὶ Μάρσου εἰς τὴν κατὰ "ἄσπαρος ἐπι- 
βουλήν. ὕποπτος γάρ, ὡς προέφην, γενόμενος τῷ βασιλεῖ ὁ "4άσπαρ 

καὶ πολλὴν περικείµενος δύναμιν δόλω παρὰ τοῦ βασιλέως φονεύεται 

μετὰ βραχὺ σὺν τοῖς αὐτοῦ παισίν, ᾿4ρδαβουρίω καὶ Πατρικίω, ὃν 193 n 

καίσαρα ὁ βασιλεὺς πεποίηκε πρότερον. ἵνα τὴν "4σπαρος εὔνοιαν ἔχῃ. 

15 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης  Α. Μ. 5904 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

ελξό’. ἔτη vi). 4έων Περόζης Σιμπλίκιος 
ἔτη εξ’. € xó. ἔτη εδ’ : 

με’. y- 
20 Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων PTT ᾽Αντιοχείας 

ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσόκοπος 
᾽Ηκάκιος Ἰουβενάλιος Τιμόθεος Ἰουλιανὺς 
ἔτη εζ’. ἔτη Aq. ἔτη «f. Erg s. 

«. A. i. . 

25 . — Tovro τῷ ἔτει 4σπαρος καὶ ᾽4ρδαβουρίου καὶ Πατρικίου. τῶν 
υἱῶν αὐτοῦ, φονευθέντων ὑπὺ ovrog, Ὀστρύς, ὁ ὑπασπιστὴς 

"Aemagog, καὶ Θευδέριχος. ὁ Τριαρίου παῖς, τῆς δὲ "άσπαρος γαµε- 
τῆς ἀδελφός. ἐπῆλθε μετὰ δυνάµεως τῇ πόλει τοὺς πεφονευµένους 
ἐκδικῆσαι' καὶ εἰ μὴ προλαβὼν ὁ Βασιλίσκος ἐκ τῆς ἀπὺ Σικελίας 

30 ἐπανόδου, καὶ Ζήνων ἀπὺ Χαλκηδόνος, ὃς ἦν ἐκεῖ τὸν "άσπαρος 

ἀναμένων qóvov, ἐβοήθησαν τῇ πόλει καὶ διέσπειραν τοὺς ἐπαναστάν- 
τας, πολὺς ἂν ἐγένετο τοῖς πράγµασι τάραχοε. ὁ δὲ νεώτατος 

”"4σπαρος παῖς ᾽ἁρμενάριχος ὑποκλαπεὶς γνώμῃ τοῦ Ζήνωνος ἐκφεύγεῦἉ 

σταλεὶς ἐν Ἰσαυρία καὶ νόθου Ζήνωνος παιδὺς γαμβρὺς καθίσταται, 

ον 

9 ὁ βασιλεὺς 4έων h. — Γηζερίχου hxy item v. 7 Γηζέριχο». — 8 "Hea- 
κλεῖν h. -- Ἐδεσινόν g Αἰδεσινόν hxy. — Φλώρου g Φλόρου hxy. ---. ἀπὸ 
τῶν ὑπάτων ef, — 6 Οὐανδηλοῖς ch Οὐϊνδαλοῖς d. — 7 ἐνίασαν em ἑνήασαν f. 
— 8 πρεσβεύσασθαι hx πρεσβεῦσαι gy. — 9 τότε] τε g. — 10 Ἄσπαρ fm 
"Aemagea ο. — 13 xal μετὼ βραχύ y. — 14 ἔχει dh. — 17* Περόξης c. Περώξης 
yz. —A75 Συμπλίκιος f Σιµπλήκιος ch. — 333 Ιουβεννάλιος g. — 341 α] ιδ z. 
— 326 Ὁστρύς dhy Ὁστρίς g Οστρύς sine spir. c. — 927 Τριαρείου ef. — 
28 πεφοβηµένους g. — 29 ἀπὸ Σικελίαν codd. — 83 ᾽ἁρμενάριχος ch ᾽ἁρμενάρ- 
Ίος g ᾽Αρμενίαρχος dy. — τοῦ] τῇ X. 



158 B 

102 P 

cf. Proc. Vand. 
p. 340 

Niceph. XV, 12 

181 B 
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ὃς μετὰ τὴν 4έοντος τελευτὴν ἐπανελθὼν εἰς τὸ Βυζάντιον µέχρι 

τέλους εὐδαιμόνως ἐβίω. ἐν Ἰταλία δὲ ᾿Ρεκίμερ ὁ στρατηγός, οὗ 
καὶ πρώην ἐμνήσθην, γαμβρὺς δὲ ᾿άνθεμίου. τοῦ εὐσεβῶς ἐν Pour 
βασιλεύσαντος. ἐπανίσταται τῷ ἠδίῳ κηδεστῃ. καὶ πολέμου xpa- 

τοῦντος τὴν χώραν. λιμώττουσιν οὕτως «( τοῦ βασιλέως δυνάμεις, : 

ὡς καὶ βυρσῶν καὶ ἄλλων ἆηθῶν ἄψασθαι βρωμάτων., αὐτὸν δὲ 

τὸν βασιλέα ᾽άνθέμιον ἕβδομον ἔτος ἔχοντα τῆς ἀρχῆς ἀναιρεθῆναι. 

τὸ τηνικαῦτα 4έων διὰ τοὺς ἔτι συνεστῶτας ἐν ᾿Ρώμῃ θορύβους 
Ὀλύβριον, τὸν τῆς Πλακιδίας σύζυγον, ἐκπέμπει τῇ ᾿Ρώμῃ καὶ 
ἀναγορεύει τοῦτον αὐτοκράτορα. ὁ δὲ ᾿Ρεκίμερ μετὰ τὴν ᾽άνθεμίου 
σφαγὴν τρεῖς µῆνας µόνους διαζήσας νόσῳ τελευτᾷ. συναπελθόντος 

αὐτῷ Ὀλυβρίου ἀρρωστίᾳ σωματικῇ. τούτων δὲ τελευτησάντων, 
ΜΜαϊορῖνος τὴν βασιλείαν διεδέξατο, ἀνὴρ φρενήρης καὶ πολέμων 

ἔμπειρος. οὗτος τὰς πόλεις ὑπὸ Γιζερίχου πεπορθηµένας εὑρὼν 

εἰσέβαλεν εἰςι 4ιανήν., καὶ καταλαβὼν τὴν 4ιγουρίαν φοβερὸς τοῖς 
Οὐανδήλοις ὤφθη' καὶ µέλλων τὴν νίκην ἀναδήσασθαι, ἐν τῷ µε- 
ταξὺ vóoo δυσεντερίας ληφθεὶς ἐτελεύτησεν. ὁ δὲ στρατηγὸς * 

διαβὰς Πάτμον ἀπεσώθη. ἐν τούτοις οὖν ἀσχολουμένων τῶν περὶ 
Γιζέριχον. | ἡ νήπιος Εὐδοκία καὶ Θεοδοσίου ἐγγόνη δέκα ἓξ χρόνους 

ἐν τῇ ᾽άφρικῇ ποιήῄσασα μετὰ τοῦ ἀνδρὺς αὐτῆς Ὀνωρίχου καὶ παϊῖδα 
ἐξ αὐτοῦ Ἰλδέριχον γεννήσασα, δυσφοροῦσα κατὰ τοῦ ἀνδρὸὺς ὡς 

᾿ρειανοῦ ὄντος. ἄδειαν εὑροῦσα καὶ φυγῇ χρησαµένη ἦλθεν εἰς 

Ἱεροσόλυμα., καὶ προσκυνήσασα τοὺς σεβασµίους τόπους xal ἆσπα- 

σαµένη τὸν τάφον «Εὐδοκίας», τῆς ἑαυτῆς µάµμµης, ὀλίγας ἡμέρας 
διατρίψασα ἐν τῇ ἁγία πύλει ἐτελεύτησεν ἐν εἰρήνῃ, πάντα τὰ αὐτῆς 

καταλείψασα ἐν τῇ ἁγία ᾽άναστάσει, | παραθεµένη καὶ Βοῦρκον σὺν 

τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τῷ ἀρχιεπισκόπῳω Ἱεροσολύμων, ὡς συνεργῷ 
αὐτῆς γενοµένω καὶ πιστῷ εἰς τὺ ἐκφυγεῖν Ὀνώριχον ᾿ρειανόν, τὸν 
ἄνδρα αὐτῆς. 

1 τὴν τοῦ Πέοντος h. — 3 εὐδαίμονος ο. — 3 ἐν Ἱταλίᾳ — 18 περὶ 
Γιζέριχον om. d. -- “Ῥεκήμε cy Ρεκῆμερ h Ῥεκίβερ g. -—— 9 Ὁλύβριον 
cem. — Πλακηδίας h Πλακίδας e. — 10 ᾿Ῥεκήμερ cf ᾿Ῥεκῆμερ h ᾿Ῥεκέβερ egm. 
.— rg» τοῦ Ανθεμίου h. — 12 Ὁλυβρίου ce. — 14 Γηζερίου chy item v. 19 
Γηζέριχον. — 15 εἰσέβαλλεν g. — tig {ιανήν z εἰς 4ιάνην ο εἰς λίαν ἦν (ἣν f) y εἰς 
τὴν ἐναλίαν coni. Classen, ---4ιγγουρίαν cz. {ηνγουρίαν y. 4ιγουρίαν Classen cf. 
Proc. l l. — 16 Osa«»ógioig h Οὐανδηλοις sine acc. ο Ανδήλοις em. — 
18 Πάτμον] Παδον vel πορθμόν coni. Goar, Πάδον probat Combefis. — 19 δέκα 
Ἐξ om. h. — 30 ποιήσασα ἐν τῇ Αφρικῇ h. — Ὀνορίχου h Ὠνορίχου m. -- 
παϊῖδας y. — 31 ἸΙλδ. ἐξ αὐτοῦ x. — ἨἩλδέριχον hy Gilderichum A. — 24 Εὐ- 
δοκίας add. e: Α om. codd. — ἑαυτῆς cm. — 36 Βούρκωνα d Κοῦρκον g. — 
27 'ItoocoAópcv] Ἐφέσου µων (sic) d. — συνέργῳ cy. — 28 Ὀνώριχον ἓ Ὀνόρι- 
jov h. 

25 
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Κόσμου Της δείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης  Α. M. 5965 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

ελξε᾽. ἔτη vir. έων Περόζης Σιµπλίκιος 
ἔτη i£. ἔτη x. Fry ιδ’. 

E iS. χα. à. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων ᾿άλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Ακάκιος Ἰουβενάλιος Τιμόθεος ουλιανὺς 
ἔτη E. ἔτη Aq. ἔτη νε’. ἔτη s. 

10 . λε. wy. g€. 

Toíro τῷ ἔτει έων ὁ βασιλεὺς 4έοντα, τὺν Ζήνωνος υἱὸν 
καὶ ᾽Αρεάδνης τῆς ἰδίας Βυγατρός, τὸν ἑαυτοῦ ἔγγονα., στέψας βασι- 

λέα ἀνηγόρευσεν. | μετὰ δὲ τὸν Ὀλυβρίου θάνατον καὶ ᾿Ρεκίμερ καὶ ct Euagr. Ut, 16 
Μαϊορίνου. Γλυκέριος Ἰταλίας ἀναγορεύεται βασιλεύς, ἀνὴρ οὐκ 

5 ἀδόκιμος, ὃν ε μῆνας κρατήσαντα Νεποτιανὺς «{αλμάτης ἐκβάλλει 
τῆς ἀρχῆς καὶ βασιλεύει καὶ αὐτὺς χρόνον ὀλίγον. Ὀρέστου τινὺς 

ἐκβαλόντος αὐτόν. ὃν οἰκεῖος παῖς ᾿Ρώμυλος, ἐπίκλην 4ὐγούστουλος, 

διαδεξάµενος καὶ δύο µόνους ἄρξας ἐνιαυτοὺς αὐτοκράτωρ τῆς ἐν 

Ιταλία βασιλείας καθίσταται μετὰ ry ἔτη τοῦ ῬΡωμύλου. τοῦ τὴν 

20 ᾿Ρώμην κτίσαντος, βασιλείας. καὶ σημειωτέον, ὡς &xo ᾿Ρωμύλου 1 τῆς 
ἑσπέρας ἀκμάσασα βασιλεία πάλιν ἐπὶ ᾿Ρώμυλον μετὰ τοσούτους ἐπαύ- 
σατο χρόνους, Ὀδοάκρου Λλοιπὺν Γότθου μὲν τὺ γένος, ἐν Ἱταλίαᾳ δὲ 
τραφέντος., χειρωσαμένου δυνάµει βαρβαρικῇ τὴν ἀρχήν' ὃς τὴν τοῦ ws P 

ῥηγὸς ἑαυτῷ περιθέµενος προσηγορίαν || πᾶσαν ἀρχὴν κατὰ τὸν πάτριον 155 n 

35 vóuov τοῖς Ῥωμαίοις προχειρισάµενος ἐπὶ «΄ χρόνους τῆς ἀρχῆς éxod- 

τησεν. ὧκει δὲ ἐν Ῥαβέννη τῇ πύλει τῆς Ιταλίας παρὰ τὴν θάλασσαν 
εὐδαίμονα οὖσαν καὶ καλήν. 

—- M 

i£. 0 xD. ε. y. Ade. a0. ς. A. M. 5966 

| Tovro τῷ ἔτει 7 κόνις κατήλθε πυρακτούντων τῶν νεφῶν Theod. L. T, 14 
4 d Cram. IH, 1605 

30 προφανέντων, ὡς πάντας νοµίζειν. ὅτι πῦρ βρέχει. || καὶ πάντες ἔτρε- Mala. p. 3:2, 6 
μον λιτανεύοντες. ἐπὶ δὲ παλαιστῆς ὕψους ἐτέθη ἐν τοῖς κεράµοις. 

καὶ πάντες ἔλεγον, ὅτι πῦρ ἦν xal ἐσβέσθη καὶ γέγονε κόνις τῇ τοῦ 
δεοῦ φιλανθρωπία. | " 

1* Περόξης c Περώξης yz. — 1* Σιµπλήχιος ο Σηµπλήκιος h Xvumziónog 
g. — 8* Ἰουβεννάλιος g. — 10! β] νε 1. — 12 Αριάδνης ο. — 13 μετὰ — 
$27 καλὴν om. d. — 'Pswrueo cy ᾿Ρεκῆμερ h ᾿Ῥεκήβερ g. — 15 μῆνας] ἔτη 
Euagr. --- Νεοποτιανός em. — 16 χρόνον καὶ αὐτύς C. — οὖν ὀλίγον y. — 
17 ἐκβαλλόντος hm. — "Ῥωμυολος sine acc. ο ᾿Ῥώμολλος hy ᾿Ῥωμῦλλος g. — ὁ 
imxíxAg»v? — Αὐγούστολος c. — 19 τῆς '"Pon.? — Ῥωμύλου c 'PouvAlov yz 
ilem v. 20. — τὴν om. c. — 20 5 τῆς--- 'Ῥώμυλον om. c. — 'Popvolov e 'Po- 
µυλλον fhm ᾿Ῥωμύλλον g. — 22 'Ododxoov cgy. — 923 χειρωσάµενος yz. — ὃς 
τοῦ (Om. τὴν) y. — 34 κατὰ τῶν πατρίων vóuov ef x«rà τῶν πατρίων vOuov 
πι κατὰ τὴν τῶν πατρίων νόµων cz. — 36 Ῥαβένῃ h. — 27 εὐδαιμονοῦσαν 
οὖσαν (οὖν m οὗ ϱ) y εὐδαίμονα οὖσα h εὐδαίμονι οὔσῃ καὶ καλῇν. — 38 τῷ 
αὐτῷ δὲ ἔτει d. 
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ων ὧν νὰ | τῷ ὁ) αὐτῷ ἔτει 4έων ὁ βασιλεὺς ἐν Βυζαντίῳ ἀρρωστήσας 
τελευτᾷ, 4έοντα, τὸν Ζήνωνος υἱὸν καὶ ᾽ρεάδνης, νήπιον ἔτι ὄντα 

βασιλέα προχειροτονήσας κατέλιπε μηνὶ Ἰαννουαρίῷ, ἐνδικτιῶνι (fj, 
καὶ τῷ Φεβρουαρίω μηνὶ ἔστεψε Ζήνωνα τὺν ἴδιον πατέρα ἐν τῷ 
καθίσµατι τοῦ (πποδροµίου, Βερίνης xal ᾿άρεάδνης συναραµένων 
αὐτῷ. δέκα δὲ µόνους µῆνας τοῦ μικροῦ 4έοντος συμβασιλεύσαντος 
τῷ ἰδίω πατρὶ Ζήνωνι νόσῳ τελευτᾷ, | καὶ βασιλεύει µόνος Ζήνων 

Niceph. XV1,21 ἔτη ιζ καὶ μῆνας f, | συναριθµουµένων καὶ τῶν κ΄ μηνῶν τοῦ Βασι- 
σον. XVI, i AíGxov τῆς τυραννίδος. | χαλεπῶς δὲ ὁ Ζήνων μεταχειρισάµενος τὴν 

ἀρχήν, ἐν προοιµίοις Μεσοποταμίαν μὲν Σαρακηνοί, Θράκην δὲ 
186 B κατέδραµον Οὗννοι σφόδρα τοῖς πράγµασι λυμαινόµενοι, τοῦ βασιλέως 

ἡδοναῖς ἀτόποις καὶ πράξεσιν ἀδίκοις σχολάζοντος. | 

A.M.59037 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν ᾿Ῥώμης 
ἔτη ο. σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

ελξζ. ἔτη vit. Ζήνων Περόζης Σιμµπλίκιος 
ἔτη εξ’. ἔτη κό’. ἔτη WX. 

α.. xy. g. 

Κωνσταντιν. Ἱεροσολύμων ᾽άλεξανδρείας ᾽Αντιοχείας 
ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος λ98’. 
᾽Ακώκιος Ἰουβενάλιος Τιμόθεος Πέτρος τὸ α΄ 
ἔτη ιζ’. ἔτη Ay. ἔτη a£. ἔτη y. 

à. A. με’. a. 

T IL uo | Τούτω τῷ ἔτει 4έων ὁ μικρὺς δέκα uóvove μῆνας συµβασι- 

λεύσας Ζήνωνι τῷ ἰδίῳ πατρὶ καὶ προελθὼν ὡς ὕπατος ἐτελεύτησεν, 
Theod. L. 135 καὶ µόνος ἐκράτησε τῆς βασιλείας ὁ Ζήνων. | Βασιλίσκος δέ, ὁ Βερί- 

νης ἀδελφός, πενθερᾶς Ζήνωνος, ἐν ᾿Ηρακλεία διατρίβων τῆς Θράκης, 
συνεργούσης αὐτῷ καὶ Βερίνης καί τινων τῆς συγκλήτου, ἐστασίασε 

κατὰ Ζήνωνος" ὃν φοβηθεὶς ὁ Ζήνων σὺν ᾿4ρεάδνῃ τῇ ἰδίᾳ γαμετῇ 
14 P καὶ χρήµασιν {κανοῖς φεύγει εἰς Ἰσαυρίαν | κατά τι φρούριον i6yv- 

ρὺν Οὐρβὰ καλούμενον. εἴς τε Σβίδην ἐκεῖθεν µετέστη * δι αἰτίαν 

ταύτην μετὰ τῆς γυναικὺς ᾿ρεάδνης, Ἴλλου καὶ Τροκούνδου πολιορ- 

2 4έοντά τε tóv?, — 3 Ἰανουαρίῳ mz. --- ὑνδικτιῶνι h B. rai. — 
4 dDevgovagío demz. -—— 5 ἱπποδρομείυ ce. -— ἈΒρίνης em Btoí*wgg f. — 
Αριάδνης c. — συναράµεναι y συναιρουµένων d. — 6 µῆνας om. Ἡ, — 11 κατ- 
έλαβον f. — Οὔννοι x Οὔνοι fg Οὗννοι sine acc. em. — 16* Περώξης yz. — 
16* Σηµπλήκιος h Σιµπλήκιος c. — 304 19 om. yz. — 313 Ἰουβεννάλιος g. — 
38 τινων d Theod. τινος cy τις z. — 39 Αριάδνῃ c. — 30 Ἰσαυρίαν scr. e 
Theod. Συρίαν codd. — 81 Οὐρβά em 'Ogfà f Οὗαρά (-ρᾶ h) z Οὔαρα d 
Ov«g« sime acc. ο. — εἰς τεσβίδην om sig τε σβίδη f sig τε σαΐδην h ες τε 
σαϊδήν d εἶκτε σαιδην sine acc. ο εἰετιεσσαϊδήν g. — δι αἰτίαν ταύτην om. d. 
— Pro δι αἰτίαν codicum sine dubio διετίαν scribendum et post ταύτην adden- 
dum oixàv vel simile quid. — 32 Ἀριάδνης c. — Ἰλλοῦ z Ἴλου c. — Προκούν- 
óov g. e 
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κούντων αὐτὸν εὐνοίᾳ τέως τῇ Βασιλίσκου. Βασιλίσκος δὲ ἐν τῷ Theod. L. 1, 39 
Κάμπῳ ἀνηγορεύθη βασιλεύς, Mágxov τε τὺν υἱὸν καίσαρα ἐποίησε 

καὶ Ζηνωδίαν τὴν ἑαυτοῦ γαμετὴν αὐγούσταν ἔστεψεν' καὶ εὐθέως 18ῖ Ὦ 
κατὰ τῆς πίστεως παρετάξατο, Ζηνωδίας μάλιστα παρορμώσης αὐτὸν 

5 εἰς τοῦτο. Τιμόθεον δὲ τὸν Ἐλοῦρον ἀνεκαλέδατο διὰ τύπου. καὶ 
Πέτρον τὸν Κναφέα κρυπτόµενον ἐν τῇ μονῇ τῶν ᾿4κοιμήτων, καὶ 
ὅσοι ἄλλοι ἐχθροὶ τῆς ἁγίας ἐν Χαλκηδύνι συνόδου ἐπαρρησιάζοντο 

κατὰ τῆς ἀληθείας. ὁ δὲ Ελοῦρος συναγαγὼν ἀτάκτους ᾽λεξανδρεῖς 
ἐνδημοῦντας ἐν Βυζαντίω, ἐκ τοῦ παλατίου λιτανεύων ᾖἦλθεν εἰς 

10 τὴν ἐκκλησίαν ἐποχούμενος ὄνω. ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Atyou£vqv Ὀκτά- 
γωνον, πτωθεὶς συνετρίβη τὸν πόδα, καὶ μετ αἰσχύνης ἀνέστρεψεν. 
Βασιλίσκος δὲ τοῦτον εἰς ᾽αλεξάνδρειαν μετὰ τύπων κατὰ τῆς συν- 

όδου ἐξέπεμψεν. καὶ Πέτρον Κναφέα εἰς ᾽άντιόχειαν, κατὰ τῆς ἆλη- 

θείας ἐνισχύσας ἀμφοτέρους. || Τιμόθεος δὲ ὁ Σαλοφακίαλος, ἐπίσκο- ct. Eusgr. Η1, 11 
15 zoe Αλεξανδρείας, μαθὼν Τιμόθεον τὺν ᾿Ελοῦρον παραγενέσθαι 

ὑπεχώρησεν ἐν τοῖς µοναστηρίοις τοῦ Κανώπου, ὧν ἐγεγόνει καὶ 
τῆς ἀσκήσεως. | πολλοὺς δὲ κακώσας ὁ Ελοῦρος Τιμόθεον βλάψαι Cram. λα. 1,105 

οὐκ ἴόχυσε διὰ τὸ ὑπὺ πάντων ἀγαπᾶσθαι αὐτόν. εἰσερχομένῳ δὲ 
τῷ Ἐλούρω ἐν ᾽άλεξανδρεία ἐπεφώνουν τὸ αἰσχρὺν ἐκεῖνο ol σπου- 

δασταὶ αὐτοῦ: ""ἐψώμισας τοὺς ἐχθρούς Gov, ὁ πάπας. ὁ δὲ ἀνίε- 138 5 

pog ἀντεφώνει. "ναί. ὕντως ἐψώμισα”. «οὗτος ὁ δυσσεβὴς καὶ τὴν 
ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον ὀἀνεθεμάτισεν. ἸΙουλιανὺς δέ, ὃ ἐπίσκοπος 
᾽Αντιοχείας. τέθνηκεν ἀπὺ λύπης τῶν γινοµένων. Πέτρος δὲ ὁ Κνα 
φεὺς καταλαβὼν τὺν θρόνον εἰς ἀναθέματα καὶ ταραχὰς ἐχώρησεν. 
ὕθεν φόνοι καὶ ἁρπαγαὶ διὰ τὴν προσθήκην τοῦ τρισαγίου γεγόνα- 
σιν. | Βασιλίσκος δὲ τύπῳ γενικῷ τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον ἐξέβα- Theod. V. 1, 53 
λεν, καὶ ᾽Ακάκιον róv Κωνσταντινουπόλεως κελεύσας τὸ αὐτὸ ποιῆσαι. 
ἀλλ ἡ πόλις ἅπασα σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις εἰς τὴν ἐκκλησίαν κατὰ 
Βασιλίσκου συνελθοῦσα τοῦτο ἐκώλυσεν. ᾽άκάκιος δὲ µελανειμονήσας 

50 τὸν $£góvov καὶ τὺ βυσιαστήριον μελανοῖς ἠμφίασεν. «{ανιὴλ δὲ ὁ 
µέγας ἀποβὰς τοῦ στύλου δι ἔνθεον ζῆλον ᾽άκακίῳ τέως καὶ τῷ λαῷ 

p! - 

12 e 

1 αὐτῶν ἐννοία g. — ts ὡς y. — 3 Zenobiam A Zmv»ovídu? cum Theod. 
L. et rell. scriptoribus omnibus. — αὐγοῦσταν g. — 4 Ζην. δὲ μάλιστα yz. — 
5 δέ] vr? que A. — Ἔλονυρον m Ἔλονρον e ἘἙλούρον f Ἔλουρον sine acc. c. 
— T ἁγίας om. y habet etiam A. — 8"Elovgog m ἝἜλουρος e 'Elovoog sine acc. 
ο, — 9 ἐνδημοῦντας om. x. — ἐν τῷ Bof. z. — 11 πτωηθείς fh. — ἀντέσερε- 
wev y ὑπέστρεφεν d. — 192 μετὰ τύπων εἰς Ἀλεξάνδρειαν z. — 18 τὸν Kva- 
qía?. — 14 ἐνισχύσας duq.] confortans utrumque A. «ug. ἐνισχύσας d. ἐνίσχυ- 
σεν ἀμφοτέρους rell. — Σαλοφακίολος ο Σαλσφακίουλος g. — 16 Κανωποῦ y. 
— ὧν] üv-ef ὦ g. — γεγόνει gx. — 17 'Elovgog sine acc. c. — 19 ἐκείνῳ y. 
— 30 πάππας g. — ἀνίερος om. x. — 922 ó om. h. — 926 Καλχηδόνι g. — 
27 Ακάκ. δὲ (om. καθ cz. — 30 µελάνοις c. — 81 τοῦ στύλου ἀποβάς g. 
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Niceph. XVI, 36 ^ 0i d YT M eie Perry a GUvexxAno(«osv. | Περόζης δὲ ἐπεστράτευσε κατὰ "τῶν Νεφθαλιτῶν 

15 P Οὕννων, καὶ τρέφας αὐτοὺς ἐδίωκεν. αὐτοὶ δὲ ἐν στενοῖς τόποις 

τὴν φυγὴν ποιούµενοι κατ ὀλίγον ἐν τοῖς ὄρεσιν. δεξιᾷ τε καὶ ἀρι- 

στερᾷ ὑποχωροῦντες, ἐξοπίσω τούτων γενηθέντες ἀφυλάκτους αὐτοὺς 
ἀπέκλεισαν. στενωθεὶς δὲ Περόζης ἠτεῖτο εἰρήνην. ὃ δὲ τῶν Νεφ- 

190 B θαλιτῶν βασιλεὺς οὐ πρότερον τοῦτο ποιῆσαι, πρὶν πεσὼν τοῦτον 
προσκυνήσῃ καὶ ὄρκοις πληροφορήσῃ, µηκέτι κατὸ Νεφθαλιτῶν στρα- 
τεῦσαι. ὁ δὲ τῇ βία συνεχόµενος τοῦτο ὁνρᾶσαι ἠναγκάσθη καὶ ἐν 
πολλῇ ἀτιμίαᾳ ὑπέστρεφεν. ὅθεν μὴ φέρων τὴν αἰσχύνην πάλιν κατ 
αὐτῶν ἐστράτευσε τοὺς ὕρκους ἀθετήσας. | 

A. Μ. 5048 Κόσμου Της θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

ελξη. ἔτη υξη’. Ζήνων Περόζης Σιμµπλίκιος 
ἔτη a£. ἔτη xà. ἔτη ιδ’. 

: κό’. E. 

Κωνσταντ. Ἱεροσολύμων ᾽Αλεξανδρείας  : Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκ. Τιμόθεος  ἐπίσκ. Πέτρος 
᾽Ηκάκιος Ἰουβενάλιος ὁ Ἑλοῦρος ὁ Κναφεὺς 
ἔτη i£. ἔτη Ay. Fry B. ἔτη y. 

É. ή. e. 

Theod. L. 1,33 ταῦτα καὶ | φοβηθεὶς τὸ θΘερμὺν roD Λλαοῦ τῆς πύλεως ἐξῆλδεν, : 

Τούτω τῷ ἔτει τοῦ κλήρου καὶ τῶν μοναχῶν Κωνσταντινουπό- 

λεως ὑπερμαχούντων τῆς ἁγίας ἐν Χαλκηδόνι συνόδου, φοβηθεὶς 

«Ακάκιος τὰ πλήθη ὁμοφρονεῖν αὐτοῖς ὑπεκρίνατο: ὕθδεν ἐπὶ ἄμβωνος 
κατὰ Βασιλίσκου καὶ Ζήνωνος προσεφώνει. Βασιλίσκος δὲ μαθὼν 

κελεύσας τῇ συγκλήτῳ µηδένα συντυχεῖν ᾽ακακίω' ἔμελλε γὰρ ὁ λαὺς 

ἐμπυρίζξειν τὴν πόλιν. «{ανιὴλ δέ, 6 Βαυμάσιος Στυλίτης, παραλαβὼν 

τοὺς μοναστὰς καὶ τοῦ λαοῦ τοὺς ζηλωτὰς ἐξῆλθε πρὸς Βασιλίσκον 

καὶ μετὰ πολλῆς παρρησίας αὐτῷ διελέχθη: | ἀλλ οὐ προσήκατο 
αὐτούς, 

Nioeph. X VI, 36 | Tó ὃδ᾽ αὐτῷ ἔτει llegófge πάλιν ἐπιστρατεύσας πρὸς τοὺς 
ef. Ῥτυς, 

pell. Pers. 1, 4 {ευκοὺς Ofvvove, τοὺς λεγομµένους Νεφθαλίτας, ἀπώλετο πανστρατί. 

1 Περώζης f Περόξης cegm Περώξης h. — Νεφαλιτῶν y item v. 5; 1. — 
2 Οὕννων om. h. — 3 δεξιά τὲ (τε om. m) καὶ ἀριστερά egm δεξιᾶ τε καὶ 
ἀριστερά ut vid. ο. — 4 γεννηθέντες y. — 5 Περώζης f Περόξης cem {Πε- 
ρώξης z. — 6 ποιῆσαι ÉÓf&aro? sive warivevar?. — Ἱ προσκυνήσει — mingoqo- 
ρήσει yz προσκυνῆσαι --πληροφορήσῃ ο. — κατὰ τῶν Ν. z κατὰ τὰ N. e, — 
καταστρατεῦσαι ἔ -- 9 κατ αὐτῶν ἐστράτευσε πάλιν ο. — 193! Περόξης € 
Περώξης yz. — 1385 Σιµπλήκιος c Σημµπλήκιος b. — 17? Τιμόθεος om. y. — 
133 ὁ om. cy. — Ἔλουρος sine acc. c. — 29 ὑπερμαχοῦντες y. — ἁγίας om. 
em. — Καλχηδόνι g. — 24 Ζήνωνος] Ζηνωδίας» sive potius Ζηνωνίδος». — 
29 αὐτῷ παρρησίας g. — διελέγχθη fg διηλέχθη h. — 31 Περόζηςο Περόξης 
dem Περώξης fz. 
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ὀρύξαντες γὰρ τάφρον βαθεῖαν καὶ καλάµους ἐπιθέντες καὶ γῆν ἐπι- 

χώσαντες ἔμειναν ἔνδον. ὀλίγους δὲ ὑπαντῆσαι τούτοις ἀποστείλαντες 

καὶ αὖθις εἰς φυγὴν τραπέντες καὶ καθ ἕνα τὰ στενὰ διαβάντες 
óuob τοῖς ἄλλοις ἔφυγον. oí δὲ Πέρσαι μηδὲν δεινὸν ὑποπτεύσαντες 
ἀκρατῶς τούτους ἐδίωκον. καὶ πάντες ὁμοῦ σὺν τῷ Περόζῃ καὶ τοῖς 

αὐτοῦ παισὶν εἰς τὸ βάραθρον ἐμπεσόντες ἀπώλοντο. ὁ δὲ Περόζης 
αἰσθόμενος τοῦ δεινοῦ τὸν µάργαρον, ὃν αὐτὸς εἶχε λευκότατον καὶ 
µέγαν, εἰς ὑπερβολὴν ἔντιμον, ἐξ ὠτὸς τοῦ δεξιοῦ ἀφελόμενος ἔρριψεν, 

ὕπως µή τις αὐτὸν ὀπίσω αὐτοῦ φορέσῃ. ἐπεὶ ἀξιοθέατος ὑπερφυῶς 
qv, οἷος οὕπω πρότερον ἑτέρῳ βασιλεῖ γέγονεν. οὕτω μὲν Περόξης 
διεφθάρη σὺν πάσῃ τῇ στρατιᾷ. ὕσοι δὲ Περόζῃ μὴ συστρατεύσαν- 
τες, Καβάδην βασιλέα εἴλαντο, τὸν Περύζου νεώτερον víóv. ἠἦρξαν 

δὲ Περσῶν οἱ βάρβαροι χρόνους δύο εἰς φόρου ἀπαγωγήν. | Καβά- 

δης δὲ ἐπὶ τὸ βιαιότεον τῇ ἀρχῇ χρώµενος κοινὰς τὰς γυναῖκας 

ἐνομοθέτησεν ἔχειν ὕθεν οἱ Πέρσαι τοῦτον τῆς ἀρχῆς παρέλυσαν 
καὶ δήσαντες εἰς φυλακὴν ἀπέθεντο, Βλάσην δέ, τὸν καὶ Οὐαλᾶν, 

ἀδελφὸν Περόζου, βασιλέα ἐποίησαν διὰ τὸ μὴ εἶναι ἄλλον υἱὸν 

Περόζου. | ἡ δὲ γυνὴ Καβάδου διηκόνει αὐτῷ ἐν τῇ φρουρᾷ. ὁ δὲ 
τῆς εἰρκτῆς ἄρχων ἤρξατο ἐρᾷν τῆς γυναικὸὺς εὐπρεποῦς οὔσης. ὁ 

δὲ Καβάδης παρεκάλεσε τὴν γυναῖκα ἐνδοῦναι τῷ ἀνθρώπῳ, d πως 

δυνηθῇ ἐκφυγεῖν τοῦ φρουρίου. τούτου δὲ γενοµένου, ἀκωλύτως ἡ 

γυνὴ πρὺς Καβάδην εἰσιοῦσα τοῦτον ἐθεράπευεν. φίλος δὲ Καβάδου 
τις, ὀνόματι Σεόσης, διὰ τῆς γυναικὸὺς τῷ Καβάδῃ ἐδήλου, ὅτι ἵππους 

τε καὶ ἄνδρας ἐμπαρασκεύους ἔχειν £v τινι χωρίω. ὁ δὲ Καβάδης, 

vuxtóg ἐπιλαβούσης, πείθει τὴν γυναῖκα ἐσθῆτα μὲν αὐτῷ τὴν οἰκείαν 
δοῦναι, τὰ δὲ αὐτοῦ ἱμάτια φορέσαι αὐτὴν καὶ ἐπὶ τῆς εἰρκτῆς καθ- 
ἔζεσθαι. οὕτω μὲν οὖν Καβάδης ἐξελθὼν τοῦ δεσµωτηρίου. τοὺς 

φύλακας διαλαθὼν πόρρω που τοῦ δεσµωτηρίου τῷ ixxo ἐπιβὰς σὺν 

τῷ Σεόσῃ εἰς Οὔννους τοὺς Νεφθαλίτας ἀφίκετο. καὶ τούτῳ τὴν 

θυγατέρα ὁ βασιλεὺς γυναῖκα δίδωσιν, οὕτω τε στράτευμα πολὺ 

τούτῳ δοὺς ἐπὶ Πέρσας συνέπεµψεν. οἱ δὲ φύλακες κατιδόντες τὴν 

| ἐπιχώσαντες] ἐπιθέντες g. — 2 τούτους y. — ὃ καθ ἕνα scr. e comi. 
καθά em xaQ& f καθεῖς hx xa9' εἷς g. — 5 Περόζη κ Περώζῃ f. Περόξη 
em Περώξῃ z item vv. 6. 10. — 9 αὐτῶ (αὐτῶι g) codd. — φορέσῃ h φο- 
ρέσει y φορήσῃ g φοφήσει (φωρ. C) x. — 10 olog om. y. — 11 συµπάσῃ g. — 
11 ὅσοι δὲ — p. 124, 6 ἔτη ἔνδεκα om. d. — Περόζῃ ce IIegatyf Περόξῃ m IIsoó£n z 
item v. 19. — 12 εἴλαντο h εἴλαντο egm ἤλαντο f εἴλοντο c. -- 18 φόρου 
edd. χρόνου codd. — 14 βιαίτερον f. βιώτερον em. — τῆς ἀρχῆς c. — 15 ἔχειν 
ἐνομοθέτησεν cz. — 16 Βλάσιν em Βλάσιον Í m. 9 in lit. — Οὐαλὰν emz 
sine acc. c. — 17 Ilegófov cem Περώξου f Περώξου z item v. 18. — 19 ἐρᾷν] 
πειρᾷν Proc. — 3922 ἐθεράπευεν ὁ ἐθεράπευσεν yz. — 38 Σεόσης cem Proc. 
Σεώσης f Σεῶσις z. — 27 ἐξ. ἐκ τοῦ f ἐξ. που τοῦ em. — τοὺς φύλακας--- 
δεσµωτηρίου add. ch om. gy. — 29 Σεώσηῃ efg Σεσώῃ h. — Οὔνους h. 

190 B 

106 P 

cf. Proc. bell. 
Pers. I, 5 

cef. Proc, bell. 
Pers. 1, 6 

191 B 
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γυναῖκα ὑπετόπαζον Καβάδην εἰς τὸ δεσμωτήριον εἶναι τοῖς {ματίοις 

Καβάδου ἠμφιεσμένην ἐπὶ ἡμέρας ἱκανάς. ὁ δὲ Καβάδης σὺν τῷ 
Οὐννικῷ στρατῷ εἰς Περσίδα εἰσβαλὼν πύνω οὐδενὶ τήν τε βασι- 

λείαν ἐκράτησε καὶ Βλάσην, rbv Οὐαλᾶν, ἐξετύφλωσε καὶ ἐν φυλακῇ 
εἶχεν, τὴν δὲ βασιλείαν ἀσφαλῶς διεφύλαξεν. ἦν γὰρ ἀγχίνους τε 5 

192 B καὶ δραστήριος. ἐκράτησε δὲ μετὰ ταῦτα ἔτη τα. 
* 

A. M. 5969 Περσῶν βασιλεὺς Οὐαλᾶς Fry d. 
Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος ᾽Αναστάσιος ἔτη wm. 

y. €. 4. 6. w. β. v. 

cf. Nic. XVI, 8 Tovro τῷ ἔτει Ἴλλος καὶ Τροκοῦνδος, of πολιορκοῦντες Ζήνωνα, 10 
| ὡς Βασιλίσκου τὰ ὑποσχεθέντα αὐτοῖς μὴ πληροῦντος, καὶ τῆς συγ- 

κλήτου βουλῆς βαρυνοµένης τῇ ἀρχῇ Βασιλίσκου διὰ µοχθηρίαν 
τρόπων καὶ ἄνοιαν καὶ γραφούσης πρὺς αὐτούς, φιλιωθέντες τῷ 

Ζήνωνι 6 τε Ἴλλος καὶ Τροκοῦνδος καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐπὶ τὴν 

ct. Mal. p. 519, αβασιλεύουσαν ἐπανήρχοντο. τοῦτο δὲ μαθὼν ὁ Βασιλίσκος ᾽άρμάτιον, 15 

τὸν ἴδιον ἀνεψιόν. στρατηγὸν ὄντα τῆς Θράκης. μετὰ πάσης τῆς 

στρατιᾶς αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἀπέστειλε κατὰ 
107 P Ζήνωνος, ὁρκίσας αὐτὸν εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα μὴ προδοῦναι. Ó δὲ 

“ἁρμάτιος συναντήσας τῷ Ζήνωνι κατὰ Νίκαιαν τῆς Βιθυνίας οὕτως 
αὐτὸν κατέπλήξεν, ὡς μικροῦ δεῖν ἀναστρέψαι μετὰ τῆς Ἰσαυρικῆς 20 

βοηθείας πάσηο. ἀλλὰ δώροις τοῖς παρὰ Ζήνωνος καὶ οὗτος ὡς ἐπὶ 
πολὺ τυφλωθεὶς καὶ ὑποσχέσει ἀδιαδόχου στρατηλατίας, καὶ τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ Βασιλίσκον καίόαρα ποιῆσαι καὶ συγκάόθεδρον αὐτοῦ, σὺν 

13 B αὐτῷ κατὰ Βασιλίσκου ἐπανῆλθεν. τοῦ δὲ Ζήνωνος σὺν ᾿Αρεάδνῃ 
τὴν βασιλεύουσαν καταλαβόντος, ἐδέχθη ὑπὸ τοῦ λαοῦ καὶ τῆς συγ- o5 

Theod. L. I, 35 κλήτου. | ὁ δὲ Βασιλίσκος ἐλθὼν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ τὸν βασιλικὸν 
ἀποθέμενος στέφανον ἐν τῇ θείᾳ τραπέξζῃ ἐν τῷ βαπτιστηρίῳ προσ- 
έφυγε σὺν Ζηνωδία, τῇ κακοδόξῳ αὐτοῦ γυναικί. ὁ δὲ Ζήνων κατα- 

λαβὼν εἰς τὴν ἐκκλησίαν παρεγένετο καὶ οὕτως εἰσῆλθεν εἰς τὰ βασί- 
Mal. p. 380, 7 λεια. || ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἔλαβε τὸν Βασιλίσκον, δοὺς 30 

αὐτῷ λόγον μὴ ἀποκεφαλίζειν αὐτόν τε καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ. ὃν 
ἀποστείλας εἰς Κουκουσὸν τῆς Καππαδοκίας ἀποκλεισθῆναι προσέταξεν 

3 Οὗνικῷ fh. — 4 Βλάση» z Proc. Βλάσιν x Βλάσιον y. — Οὐαλάν ehm 
Οὐλᾶν g. — 5 δὲ] ve c. — 6 µετά om. h, — 7 Οὐαλάς fh Οὐάλας em sine 
acc. ο. — v. 9 om. cy. — 10 Ἴλλος g Ἰλλὸς dh Ἴλλους y. — Προκοῦνδος g 
item v. 14. — 13 ἄγνοιαν d. — καὶ γράφουσιν d. — φιλωθέντες Í φιλιωθέν- 
rag h. — 14 0 τε καὶ AL. g. — Ἵλλος g Ἰλλός h Ἴλος e. — 15 ἁρμάτιον def 
sine spir. h. — 17 στρατείας ef. — 19 ρμάτιος df. — Νικαίαν y. — 21 παρὰ] 
ὑπό x. — οὕτως efh. — ὡς om. f. — ἐπὶ τὸ πολύ hx. — 22 ἀδιαδόχου Vales. 
ad Euagr. Ill, 24 διαδόχου codd. — στρατηλατείας xy. — 34 Αριάδνῃ c. — 
97 θείᾳ] ἁγίᾳ x. — 39 εἰς τὴν ἐκκλησίαν om. c εἰς τὴν ἐκκλ.--- οὕτως om d. 
— 80 ἀποστείλας —32 Καππαδοκίας om. y. 
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εἰς ἕνα πύργον σὺν γυναιξὶ xal τέκνοις καὶ τῇ λιμῶ διαφθαρῆναι'. 
τινὲς δέ φασιν͵, ὅτι ἀπαγόμενος ἀποσφάττεται. | εὐθέως δὲ ἰππικὸν Sr Poter. D 
ποιήσας Βασιλίσκον, τὸν ᾽ἁρματίου υἱόν, προβάλλεται ὁ Ζήνων καί- Niccph. XVI, 8 
σαρα κατὰ τὰς ὑποσχέσεις, καὶ συνεκάθισε τῷ βασιλεῖ ἐν τῷ σένζω 
καὶ ἐτίμα τοὺς ἡνιόχους σὺν τῷ βασιλεῖ ὁ δὲ Ζήνων ἀναλογισά- 

µενος, ὅτι “ὡς οὐκ ἐφύλαξεν ᾽άρμάτιος πιστὰ τῷ Βασιλίσκῳ ὀμόσας. 
οὐδὲ ἐμοὶ φυλάξει" ἀλλ ἐὰν ἀνδρειωθῇ ὁ καϊσαρ, Ó καὶ υἱὸς αὐτοῦ, 

ἐπαναστήσεταί uou ἐγὼ δὲ ἃ συνεθέµην αὐτῷ ἐπλήρωσα καὶ αὐτὺν 

ἐποίησα στρατηλάτην καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καίσαρα””.ἐκέλευσε σφα- 
10 γῆναι αὐτὺν ὡς ἐπίορκον' καὶ ἐσφάγη εἰς τὸν κοχλίαν τοῦ παλατίου., 

ὡς ἀνήρχετο εἰς τὸ ἱπποδρόμιον, τὸν δὲ víov αὐτοῦ τὺν καίσαρα τι 
ἐχειροτόνησεν ἀναγνώστην' ᾿4ρεάδνη γὰρ αὐτὺν ὡς ἐξάδελφον Ói- 

ἔσωσεν. ὃς μετὰ ταῦτα Κυζίκου ἐπισκόπησεν ἄριστα. | ὁ δὲ Ζήνων 
Πέτρον tbv Κναφέα ἀπεστράφη διὰ τὺ συντρέχειν αὐτὸν τῷ Βασι- 

15 λίσκω. ψήφω δὲ τῆς ἀνατολικῆς συνόδου καθηρέθη, καὶ ἀντ αὐτοῦ 
Ἰωάννης, ó μετὰ τρίµηνον ἐκβληθείς, καὶ μετ «rov Στέφανος ἀνὴρ 
εὐλαβὴς προεβλήθη ᾽άντιοχείας ἐπίσκοπος. ὁ δὲ Πέτρος εἰς Πιτυοῦσ- 
σαν ἐξοριξζόμενος, ἀπατήσας τοὺς ἀπάγοντας προσέφυγεν εἰς τὸν 

ἅγιον Θεόδωρον Εὐχαΐτων. Τιμόθεος δὲ ὁ Ἑλοῦρος ἐν τούτοις θνήσκει, 
20 &vr' αὐτοῦ δὲ Πέτρος ὁ Μογγὺς εἰσάγεται, ἀνὴρ κακοῦργος καὶ τῆς 

ἀληθείας ἐχθρός, προκαθηρηµένος ἤδη” | χειροτονεῖται δὲ ὑπὺ ἑνὺς ος Νιο xvi, n1 

ἐπισκόπου καὶ αὐτοῦ καθῃρημένου. τούτω κατὰ Βεοῦ ζῆλον ἐπελ- 
Βόντες οἱ μοναχοὶ λς΄ µόνας ἡμέρας λῃστρικῶς κρατήσαντι τῆς ἐπι- ws v 
σκοπῆς ἀπελαύνουσι καὶ Τιµόθεον πάλιν τὺν Σαλοφακίαλον ἀποκαῦθ- 

a5 εστῶσιν ἀξίως τῷ θρόνῳ. | 

᾽Αλεξανδρείας ἐπίσκοπος πάλιν Τιμόθεος ὁ Σαλοφακίαλος ἔτη d. A. M. 5970 
᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος Στέφανος ἔτη y. 

Kom 4.- L. E. ow. ᾱ- 

|| Τούτῳ τῷ ἔτει ἐγένετο σεισμὺς φοβερὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει cf rem. ποσά. II, 112 

30 μηνὶ Σεπτεμβρίῳ κε’, ἰνδικτιῶνι «', καὶ ἔπεσον ἐκκλησίαι πολλαὶ οὐκίαι 195 Ὦ 

F5 

1 γυναικέῖ. — τῷ Apo gm. — 2 δέ post £09 £og om. f. — 3 ᾽ρματίου def sine 
spir. c. — ὁ om. ο. — 4 καὶ om. g. — 1o] αὐτῷ g σὺν τῷ h. — iv τῷ σένζῳκ iv 
τῷ σένσῳ z ἐντῶς ἔνσῳ em iv τῷ σέντζῳ f τί m 2 in  --- ἀναλογησάμενος 
dy. — 6 Ἁρμάτιος df sine spir. c. — Βασιλίσκῳ] βασιλεῖ g. — ὀμόσας Om. y. 
—1 ἀνδριωθῇ fh. — καίσαρ dfhm. — καὶ ó víóg ef à víóc dm. — 8 στρατ- 
Πλάτην αὐτὸν ἐποίησα xz. — 11 ἱπποδρομεῖον Xy. — τὸν anle παίσαρα om. 
chm. — 12 Αριάδνη ο. — 18 ὃς) ὡς h. — ἐπισκόπησεν fh ἐπεσκόπησεν degm 
ἐπεσκόπευσεν C. — 14 αὐτῷ g. — 156 ἀντ᾽ αὐτοῦ] cum eo Α. — 16 Ἰωάννην c. 

— 17 Πιτυοῦσσαν scr. em À Pityussam Πιτυοῦς hx Πιτνοὺς g IIvrvove y. — 
19 Εὐχαΐτων g Εὐχαϊτῶν hy sine acc, c εἰς Εὐχάϊΐταν d. — ᾿ἙΕλοῦρος m sine 
spir. cef, — 19 ἐν τούτοις — 20 εἰσάγεται 0m. em, — 92 τοῦτο y 93 1s'] 
triginta A. — κρατήσαντος y. — 34 Σαλοφακίολον d. — 26 Τιμόθεος om. ef. 

— ὁ om. hm. — 29 φοβερός om. f. — 30 ὑνδικτιῶνι h i$. rell. — ἔπεσαν gy- 
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τε καὶ ἔμβολοι ἕως ἐδάφους. κατεχώσθη δὲ πλήθη ἀναρίθμητα dv- 

θρώπων' ἔπεσε δὲ καὶ ἡ σφαῖρα τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Φόρου καὶ ἡ 
στήλη τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου, ἡ εἰς τὸν κίονα τοῦ Ταύρου, καὶ τὰ 

έσω τείχη ἐπὶ διάστηµα ἵκανόν' καὶ ἐκράώτησεν ὁ σεισμὺς χρόνον 

πολύν., | ὥστε τὴν πόλιν ἐποξέδαι. Στέφανος δὲ φήφω κοινῇ προ- 

ῥληθεὶς εἰς ᾽Αντιόχειαν ὑπὺ τῶν Πέτρου τοῦ Κναφέως ὑμοφρόνων 

ὡς Νεστοριανὺς πρὺς Ζήνωνα κατηγορήθη. ἀλλὰ τοῦτον ἀνανολὴ 

σύνοδος εἰς 4αοδίκειαν συνελθοῦσα κελεύσει τοῦ peser ὡς ἀνεύ- 

θυνον τῷ θρόνω ἀπεκατέστησεν. 
Tà à αὐτῷ ἔτει Θευδέριχος ὁ Τριαρίου, ὁ καὶ Στραβός, ἆδελ- 

φόπαις τῆς γαμετῆς ᾿ἄσπαρος, τοῦ ὑπὺ 4έοντος ἀναιρεθέντος, ἐπανέστη 

τῷ 2Ζήνωνι μετὰ πλήθους βαρβάρων, οἰκειωθεὶς τῷ Βασιλίσκῳω καὶ 

οΓΕπαμτ. ΠΙ,20 στρατηγὺς bz αὐτοῦ γεγονώς. | μετὰ δὲ τὴν ἐπάνοδον Ζήνωνος εἰς 

τὴν Θράκην ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ἐπανέστη καὶ τὰ περὶ τὸ Βυζάντιον 
πάντα µέχρι τοῦ στοµίου τοῦ Πόντου ληϊσάμενος, εἶτα καὶ µέλλων 

ὑπὺ τῶν οἰκείων προδίδοσθαι, αἰσθόμενος τῆς ἐνέδρας καὶ ἐπανελ- 

196 B fév ἀναιρεῖ τοὺς τοῦτο βουλευοµένους. τελευτᾷ δὲ αὐτὸς δόρατι 

A. M. 5911 

'T'h. L. E, 37 
cf. Euagr. nt, - 

109 P 

περιπεσὼν πρὺ τῆς αὐτοῦ σκηνῆς ἑστῶτι αἰφνιδίως ἐν τῷ περιβαίνειν 

τὸν ἴππον. | 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εἶλοα’. Fry voa. Ζήνων Οὐαλᾶς Σιμµπλίκιος 
ἔτη i£". ἔτη à. Fry εδ’. 

ε. y. "e 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
᾽Ακάκιος ᾿άναστάσιος Τιμόθεος Στέφανος 
erg ε{’. Erg aq. ἔτη 9. ἔτη y. 

η. y- B. p. 

| Tovro τῷ ἔτει Μαρκιανός, ó παῖς ᾽άνθεμίου τοῦ κατὸ τὴν 

Ῥώμην βασιλεύσαντος, ἀνὴρ δὲ 4εοντίας, τῆς Βερίνης μὲν θυγατρός, 
ἀδελφῆς δὲ ᾿4ρεάδνης τῆς βασιλίδος, ἐπανίσταται κατὰ τὸ: Βυζάντιον 

Ζήνωνι τῷ βασιλεῖ, ὡς μετὰ τὴν βασιλείαν 4έοντος γεννηθείσης 

Αεοντίας, τῆς αὐτοῦ γαμετῆς' ἡ γὰρ ᾿4ρεάδνη πρὺ τοῦ βασιλεῦσαι 

αὐτὺν ἐτέχθη. πολέμου δὲ κραταιοῦ μεταξὺ Ζήνωνος καὶ Μαρκιανοῦ 

κροτηθέντος, νικᾷ Μαρκιανὺς κατὰ κράτος πάντας συνελάσας τοὺς 

8 ἡ om. codd. add. sec. m. f. — 4 Fortasse post χρόνον πολὺν inserendum 
εμέ καὶ ἀπέθανε πλζθος πολύ vel simile quid. — 5 ἐπιζέσαι vel ὑποξέσαι coni. 

Classen. — 6 εἰς Αντιόχειαν] Αντιοχείας y ad Antiochenum episcopatum A. — 
8 /4«odixt(uv em {αοδικίαν f, — ἐλθοῦσα y. — 11 γυναικός. — 12 τῷ Ba- 
σιλίσκω Goar. iv τῷ Βασιλίσκῳ xz iv τῷ βασιλικῷ y. — 14 ἐκεῖθέν τε dz, — 
922' Οὐάλας em Οὐαλάς fz sine acc ο. — 32^ Σιµπλήκιος ch. —  29* y' om. 
ef. — 81 δέ om. h. — 32 Αριάδνης ch. — 34 Αριάδνη cz. — 36 κρατηθέντος h. 

20 

30 

35 
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περὶ Ζήνωνα εἰς φρουρὸν sig và βασίλεια, συμμαχούντων αὐτῷ 'Po- 

µύλου καὶ Προκοπίου τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, καὶ μικροῦ δεῖν τὸ βασί- 
Àuov κατέσχεν. ὀλιγωρήσας δὲ τῶν πραχθέντων καὶ εἰς δεῖπνα καὶ 
ὕπνον τραπεὶς πολλούς τε διὰ τῆς νυκτὺς ἀφαιρεθεὶς τῶν αὐτῷ 

συμμάχων ὑπὸ Ἴλλου µαγίστρου δώροις αὐτοὺς ὑποπείσαντος, έλατ 
τοῦται τῇ µάχῃ κατὰ τὴν ἐφεξῆς τοσοῦτον., ὡς εἰς τὸ τῶν ἀποστόλων 

εὐκτήριον καταφυγεῖν καὶ ὑπὺ ᾽άκακίου χειροτονηθῆναι πρεσβύτερον 

κατὰ κέλευσιν Ζήνωνος" καὶ ἐξορίξεται εἰς τὸ Παπυρίου καστέλλιν 
εἰ Καππαδοκίαν. Προκόπιος δὲ καὶ ᾿Ρώμυλος, οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τῇ 19: E 

νυκτὶ λουόµενοι εἰς TOv Ζεύξιππον ἐχειρώθησαν ὑπὺ Ἴλλου, οἳ καὶ 
διαφυγόντες τὴν ᾿Βώμην κατέλαβον. | 

9$. 0. τα. 9. ὁ. y. wy. A. M. 59i? 

| Τούτω τῷ ire ἐβουλεύσατο "IAÀog ὁ μάγιστρος τῷ βασιλεῖ M us VL πω 
Ζήνωνι, ὅπως Βερίναν. τὴν πενθερὰν αὐτοῦ, ἐκβάλῃ τῆς πόλεως. 

1o καὶ δόλῳ τινὶ πέµψας αὐτὴν εἰς Χαλκηδόνα μετ ὀλίγον δὲ εἰς TO 

Παπυρίου καστέλλιν ταύτην ἀπέστειλε συνδιάγειν Μαρκιανῷ καὶ 
Αεοντία τῇ ἰδίᾳ Βυγατρί. | ἡ δὲ ἔγραψε πρὸς τὴν ἰδίαν θυγατέρα ος oer 
᾿ρεάδνην παρακαλοῦσα ἀνακληθῆναι τῆς ἐξορίας' καὶ παρεκάλει ἡ 
βασίλισσα τὺν Ζήνωνα. ὃ δὲ ἔφη abr: “"αἴτησαι τὺν πατρίκιον 

30 Ἴλλον περὶ αὐτῆς. 4$ δὲ µεταστειλαμένη ἤτησεν αὐτὸν μετὰ δακρύων. 
ó δὲ οὐκ ἐπείσθη εἰπών' "ζητεῖ ἵνα ποιήσης καὶ ἄλλον βασιλέα 

κατὰ τοῦ σοῦ ἀνδρός.”. τύτε θυμωθεῖσα ᾿άρεάδνη εἶπε τῷ βασιλεῖ, 
Or. "4 Ἴλλος ἔχει εἶναι εἰς τὸ παλάτιον., ἢ ἐγώ". καὶ εἶπεν avri, 

ó βασιλεύς. ὅτι "ἐγὼ σὲ θέλω. εἴ τι δύνῃ εἰς αὐτόν, ποίησον. ἡ δὲ 
?5 κατεσκεύασε φονευθῆναι αὐτόν, καὶ κελεύει Οὐρβικίῳ κουβικουλαρίῳ 

προτρέψασθαέ τινα τοῦ ἀνελεῖν τὸν Ἴλλον. καὶ ἀνερχομένου αὐτοῦ 
εἰς τὺν κοχλίαν τοῦ ἰππικοῦ, σχολάριος ὀνόματι Ἀπανίκιος ἐπιτραπεὶς 

κατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἤγαγε τὺ ξίφος. προσεσχηκὼς δὲ τούτω ὁ 

σπαδάριος τοῦ µαγίστρου ἐδέξατο αὐτὺ εἰς τὺν βραχίονα αὐτοῦ, τὸ 198 n 

30 δὲ ἄκρον τοῦ ξίφους ἀπέτεμε τὺ ὠτίον τοῦ Ἴλλου τὺ δεξιόν. τοῦτον 

ον σι 

it -— 

1 Ῥωμύλλου h 'Pouvilov f. — 8 καὶ slg ὕπνον c. — 4 τε] δέ d. — 
αὐτοῦ hx. — b Ἴλλου em Ἰλλοῦ h. — αὐτοῖς g. — ὑποπιάσαντος f. — 6 τὸ 
om. y. — 8 Παπυρίου f Παπουρίου h Παπορίου egm Παπωρίου x. — 9 Ῥω- 
μύλος dgm 'Págvilog fh. — 10 Aovouívov g. — τόν x τό yz. — Ιουλίου y. 
— 12 ς] β cef. — 18 "Àiog g Ἴλλος m Ἰλλὸς h item v. 28. — μάγιστρος f 
µαγίστρος xz µαίστρος em. — 14 Βερίναν om. h. — ἐκβάλλῃ g ἐκβάλλει h. — 
15 Zxeuwev?. — 16 Παπορίου g Παπουρίου h eras. in c. — 17 οἰκείαν cz. — 
18 Αριάδνην cz. — παρακαλοῦσαν h. — 19 πατρίκιον] µαγίστρον h. — 20 Ἰλλον 
g '"Àlór h "lov m Ἴλον c. — 22 Αριάδνη ch. — 38 7j ante Ἴλλος om. fh. — 
24 ὅτι om. C. — si τι (τε h) δὲ ovy (-νει h) xz. — 25 αὐτόν Υ τὸν Ἴλλον xz. 
— πουβηκουλαρίῳ em κουβουκουλαρίω g. — 20 τὸν "làlov (Ἴλλον m) y αὐτόν 
Xz. — 98 προεσχηκώς cy. — τοῦτο hy om. d. — 29 σπαθάρης ὁ τοῦ µαγ. h. — 
30 ἸΙλλοῦ h. . 
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μο Ρ δὲ Ζήνων ἀναιρεῖ πείθων τὺν µάγιστρον Ἴλλον μὴ συνεγνωκέναι 
τὺ yeyovóe, τῇ δὲ ἀληθεία, ὅτι μὴ περιγέγονε τοῦ σκοποῦ. ἰαθεὶς 
δὲ τὴν πληγὴν ἐφόρει καμελαύκιον. καὶ ἠτήσατο τὸν βασιλέα ἐπὶ 
τὴν ἀνατολὴν ἀπελθεῖν διὰ τὸ τοὺς ἀέρας ἀλλάξαι, ὅτι ἠσθένει ἐκ 

τῆς πληγῆς. ὁ δὲ βασιλεὺς θέλων αὐτὺν πληροφορῆσαι ἐποίησεν 5 
αὐτὸν στρατηγὺν τῆς ἑώας ἁπάσης, δοὺς αὐτῷ ἐξουσίαν πᾶσαν, ὥστε 
καὶ δοῦκας ποιεῖν. ὁ δὲ παραλαβὼν μεθ ἑαυτοῦ τὸν πατρίκιον 
Αεύντιον, | Σύρον τῷ γένει, ἄριστον δὲ κατὰ παιδείαν καὶ πολέμων 

«Hem. Vr 3n ἐμπειρίαν ἡγούμενόν τε τῆς ἐν Θράκῃ στρατιᾶς, | καὶ σὺν αὐτῷ Μάρ- 
σον καὶ Παμπρέπιον τὸν συγκλητικόν, τὸν ἐπὶ µαγγανεία διαβαλλό- 10 

μενον’ καὶ πλείστην ἁπλῶς περιβαλλόμενος δύναμιν, ἐν ᾽άντιοχεία 

ἐλδὼν τῆς Συρίας σαφῶς ἔδειξε τὴν τυραννίδα. | 

Α. M. 6015 Περσῶν βασιλεὺς Καβάδης ἔτη να’. 
᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος Στέφανος ἕτερος Ó ῥιφεὶς tig τὸν Ὀρέντην ποτα- 

μὸν Frog α.. 15 
EGG uw 

ef. Euagr. ITI, 10 Tovro τῷ ἔτει Στεφάνου τοῦ ἐπισκόπου Αντιοχείας κοιµηθέντος, 

ΖΣτέφανον ἕτερον ἀντ αὐτοῦ ἐχειροτόνήσαν κελεύσει τοῦ βασιλέως 

1" B Ζήνωνος, 0v οἱ ἐχθροὶ τῆς πίστεως τῇ πρὺς τὺν Κναφία εὐνοία ἐν 
τῇ κολυµβήθραᾳ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βαρλαὰμ καλάµοις ὀξυνθεῖσιν 20 
ἀποσφάξαντες εἰς τὸν Ὀρέντην ποταμὺν ἔρριψαν τῷ θυμῶ τὴν ἄνοιαν 
καθοπλίσαντες. Ζήνων δὲ διὰ τὰ τολµηθέντα εἰς Στέφανον ἐκέλευσεν 
᾽Ακάκιον τὺν Κωνσταντινουπόλεως χειροτονῆσαι ἐπίσκοπον Αντιοχείας" 
καὶ ἐχειροτόνησε Καλανδίωνα. ἧσαν δὲ καὶ o( ᾿Αντιοχεῖς χειροτονή- 

σαντεςρ κατὰ ἄγνοιαν Ἰωάννην, τὸν Aeyóusvov Κωδωνάτον, ὃν Καλαν- 21 
δίων εἰς Τύρον πρωτόθρονον ᾽Αντιοχείας µετενεθρονίασεν. 

Λοοοᾶ II, 105 | Tà à' αὐτῷ ἔτει καὶ ἐν ᾽λεξανδρείᾳ Τιμόθεος 0 Σαλοφα- 
κίαλος ἐτελεύτήσεν., καὶ ἐχειροτονήθη Ἰωάννης ὁ Ταβεννησιώτης, 

ὕσιος ἀνὴρ καὶ τῶν ὀρθῶν δογμάτων ὑπέρμαχος. πρεσβύτερος Ov 

καὶ οἰκονόμος τῆς κατὰ ᾽4λεξάνδρειαν ἐκκλησίας. | ὁ δὲ πατρίκιος 50 
aae Ii Ἴλλος σὺν 4εοντίῳ καὶ τοῖς Λοιποῖς παραγίνεται εἰς τὸ Παπυρίου 
cf. Hermes VI 

PO καστέλλιν καὶ ἐξαγαγὼν Βερίναν τὴν αὐγούσταν εἰς Ταρσὺν τῆς 

1 µαγίστρον deh sime acc. ο. --Ἴλλον g ἸΠλόν h Ἴλον ο. — 8 καμελαύ- 
κιον y καμελαύκιν ο καμελαύκην d καμηλαύκιν g καμαλαύκιν h. — 9 στρα- 
τείας y. — 10 Παμπρέμπιον ᾳ Παμπρέντιον x. — µαγίᾳ κ. — 11 περιβαλό- 

µενος dm. — 12 τὴν om. h. — 14 Ὀρένειν y Ὀρεξ. g. — 1ὔ ἔτη ια Ἡ. — 
v. 16 om. f. — 921 Ὀρέντιν ey. — 24 Καλανδίονα ehm Κλαυδίονα f. — 25 Ko- 

" δονάτον ehm. — 30 µετενεθρονίασεν Goar. µετενθρονίασεν cefz μµετεθρόνι- 
σεν m. — 27 Σαλοφακίολος g. — 38 Ταβεννισιώτης z. — 39 ἀνὴρ ὅσιος z. — 

ὀρθοδόξων δογµ. h. — 30 πατρίκιος] µαγίστρος h. — 31 Ἵλλος g Ἰλλός h 

Ἴλλος m Ἴλος c. — 31 Παππυρίου d Παπορίου x. — 39 τήν om. z.:— τὴν 
αὐγούσταν Om. y. — αὐγοῦσταν g. 
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Κιλικίας ἐποίησεν αὐτὴν στέψαι ἔξω τῆς πόλεως εἰς τὸν ἅγιον Πέτρον 

βασιλέα «4εύντιον τὸν πατρίκιον. καὶ ἔγραψεν ἡ δέσποινα Βερίνα ui? 

σάκραν τοῖς ᾽Αντιοχεῦσι Σύροις εἰς τὸ δέξασθαι τὸν 4εόντιον βασι- 

λέα, καὶ πρὺς πάντας δὲ τοὺς τῆς ἀνατολῆς ἄρχοντας καὶ τῆς «ἱ- 200 Β 

γύπτου καὶ 4ιβύης ἐποίησε σόκρας, ὥστε δέξασθαι {εόντιον βασιλέα 

καὶ μὴ ἀντιστῆναι. 
Αλεξανδρείας ἐπίόκοπος Ἰωάννης ὁ Ταβεννησιώτης ἔτη y. A. M. 6914 
᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος Καλανδίων ἔτη à. 

y. β. iw. τα. «. «w. w«. 

Τούτῳ τῷ ἔτει καταλαβουσῶν τῶν σακρῶν τῆς δεσποίνης Βερίνης "v ναι 
καὶ ὀναγνωσθεισῶν, ὧν ἡ περιοχὴ οὕτως" ""Βερίνα αὐγούστα τοῖς 
ἡμετέροις ἄρχουσι καὶ φιλοχρίστοις λαοῖς χαίρειν. ἴστε ὅτι τὺ βασί- 

λειον ἡμέτερόν ἐστιν, καὶ ὅτι μετὰ τὴν ἀποβίωσιν τοῦ ἐμοῦ ἀνδρὺς 

A£ovrog προεχειρισάµεθα βασιλέα Τρασκαλισσαῖον, τὸν μετακληθέντα 
Ζήνωνα, ὥστε TO ὑπήκουν ἐπιβελτιωθῆναι. ὁρῶντες δὲ νῦν τὴν 
πολιτείαν κατόπιν φεροµένην ἐκ τῆς αὐτοῦ ἁἀπληστίας, ἀναγκαῖον 

ἐλογισάμεθα βασιλέα ὑμῖν στέψαι χριστιανὺν εὐσεβείᾳ καὶ δικαιοσύνη 
χεκοσµηµένον. ἵνα τά τε τῆς πολιτείας περισώσῃ πράγματα καὶ TO 

πολεμικὺν ἠσύχως by. ἐστέψαμεν δὲ εόντιον τὸν εὐσεβέστατον 

βασιλέα Ρωμαίων. ὃς πάντας ὑμᾶς προνοίας ἀξιώσει. οἱ δὲ ἀπο- 
δεξάµενοι εὐφήμησαν τὺν 4εύντιον βασιλέα. | 

ο τν δι Wr m mg A. M. 6915 

Τούτῳ τῷ ἔτει Ἴλλος καὶ 4εόντιος 4ογγῖνον, τὺν ἀδελφὺν Ζή- 90 B 
vovog, καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐκ τοῦ καστελλίου ἀπέλυσαν. Βερίνα 
δὲ ἐκεῖ νοσήσασα ἐτελεύτησε καὶ μετὰ χρόνον ἀνεκομίσθη εἰς τὺ 
Βυζάντιον ὑπὸ ᾿4ρεάδνης. 

Ῥώμῃς ἐπίσκοπος s E 9’. A. M. 5916 
6000. α. ει. oq. y. y. 

| Τούτῳ τῷ ἔτει εἰσῆλθε 4εόντιος ἐν ᾽Αντιοχεία ὡς βασιλεὺς usta VI 31s 
μηνὶ Ιουνίῳ x£' ὑνδικτιῶνι £, καὶ προεβάλετο ἔπαρχον πραιτωρίων 
Αιλιανόν, καὶ ἐξελθὼν ἐπολέμησε Χαλκίδι, πόλει αὐτοῦ. ὁ δὲ Ζήνων 

Ιωάννην τὺν Σκύθην ἀπέστειλε κατὰ Ἴλλου καὶ 4εοντίου μετὰ 

8 σάκραν c εἰ d pr. m. corr. ex σάκρας. — 7 Ἰωάννης om. em. — Τα- 
βενησιώτης m Ταβεννισιώτης g. — ἔτη y] ἔτη e ys — 8 Koldvdov μ. — 
10 καταλαβόντων yz. — σάκρων ef sine acc. cm. — 11 ὧν] ἣν f. — αὐγοῦστα cg. 
— 14 προεχειρησάµέθα y.— Ζτρακωδισσεων sine acc. cod, Mal. — 15 τὸ om. g. 
— viv om. y. — 16 κατώπιν y κάτω που h καὶ τὸ mov g. — 18 περισώσει hy. 

— 19 ἄξει yz. — ἵσεψα f, — 23 Ἴλλος g Ἰλιὸς h "lAàiog dm Ἴλος ο, — τὸν 

om. z. — 94 Βερῖνα ef Βερίνη g. — 90 Αριάδνης cz. — 38 v. 9. τε. iy. η. 
yy. α΄. α. Ε κ Mass uy η. Υ.Υ. εἰ ὃν mg. α.. α΄. e i. X as uy om y.y x. c. 
— 99 xal τῷ αὐτῷ fru {εόνειος εἰσῆλθεν ἐν Αντ. d. — 30 κζ y 4f xz. — 

ἱνδικειόνε h. i2. rell, — προεβάλλετο mz. — ὕπαρχον xz. — 81 Αἰλιανόν Mal. 
— λαλκήδι κ. — 32 ἸΙἁλοῦ h Ἴλου c item p. 130 v. 4. 

THEOPHANXIS CHRON, I. 9 
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12 Ρπλείστης δυνάμεως | κατά τε γῆν καὶ Βάλασσαν. πολέμου δὲ συρρα- 

γέντος σφοδροῦ, Ἴλλος τε καὶ 4εόντιος ἠττηθέντες εἰς τὸ Παπυρίου 

καστέλλιν ἔφυγον σὺν Παμπρεπίω µαγίστρῳ. γόητι Λεγομένῳ εἶναι. 

τότε καὶ Τροκοῦνδον., τὸν ἀδελφὸν Ἴλλου, ἐπὶ συλλογῆς βαρβάρων 

ἀπιόντα Ἰωάννης συλλαβὼν ἀπέτεμεν. τοῦτον δὲ Ἴλλος καὶ «4{εόν- 5 

τιος ἐπὶ τέσσαρα ἔτη φρουρούµενοι ἀνέμενον ἀἁπατώμενοι ὑπὺ Iau- 

πρεπίου µαγίστρου τοῦ γόητος. ὅθδεν τὴν τούτου ἀναίρεσιν µαθόντες 
Παμπρέπιον ὧς ἁπατεῶνα ἀποτεμόντες τοῦ τείχους κατεκρήµνισαν. 

202 B Τῷ À αὐτῷ ἔτει of Πέτρου τοῦ Μογγοῦ σπουδασταὶ διὰ χρη- 

µάτων καὶ φενακισμῶν ἔπεισαν Ζήνωνα ἐκβληθῆναι Ιωάννην, τὸν 10 

ἐπίσκοπον ᾽λεξανδρείας. τὺν Ταβεννησιώτην, ὡς παρὰ γνώµην αὐτοῦ 

χειροτονηθέντα., καὶ Ilérgov vov Moyyóv πάλιν εἰς ᾽άλεξάνδρειαν 
ἀπὺ Εὐχαΐτων ὑποστρέψαι. τότε καὶ ἐνωτικὺν ἐποίησε Ζήνων καὶ 
πανταχοῦ ἐξέπεμψεν, ὑπὺ ᾽άκακίου τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ὑπαγο- 

ρευθέν, ὥς φασέ τινες. Πέτρω δὲ τῷ Μογγῷ πρὸ τῆς εἰς ᾽άλεξάν- 15 
δρειαν ἐπανόδου ἐκέλευσε Ζήνων κοινωνῆσαι Σιμπλικίῳ τῷ Ρώμης 

καὶ ᾽άκακίω. ὅστις καὶ ἔγραψεν ᾽άκάχιος τοῖς ᾽άλεξανδρεῦσι δέξασθαι 
τὸν Μογγὺν καὶ Ιωάννην ἀποβαλέσθαι. Ἰωάννης δὲ ἀκούσας τὴν 
Πέτρου παρουσίαν, τοῦ κλήρου σὺν τῷ A«Q δεοµένων αὐτοῦ μὴ 

ἐξελθεῖν ὡς ἑτοίμως ἐχόντων ὑπεραποθνήσκειν αὐτοῦ. 6 δὲ τὰ μέλλοντα 20 
τολμᾶσθαι ΠΠέτρῳ διανοούμενος σοφῶς καὶ ἀταράχως ἐξῆλδεν. 

A.M.59::  KóGuov Της θείας Ῥωμαίων Ηερσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

ελοζ. ἔτη vof. Ζήνων Καβάδης Φέλιξ 
E «£. ἔτη τα’. Ey 9. — 25 

ια. 8. B. 

Κωνσταντ.  ἹἹεροσολύμων Αλεξανδρείας ᾽Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
᾽Ακάκιος ᾿αναστάσιος Πέτρος ὁ Μογγὺς  Ναλανδίων 
ἔτη uL. ἔτη ay. ἔτη ς’. ἔτη 9. 30 

id. 9’. o. à. 

cf. Euagr. III, 27 Toro τῷ ἔτει Θευδέριχος ὁ Οὐαλάμερος. οὗ πολὺς ἐν βαρβά- 

1 συρραγέντες ο. — 2 "log g Ἰλλὸς h Ἴλος c item v. b. -- Παπύριον 
hy Παπόριον g. — 98 καστέλλειν ἓ καστέλλιον hx. — προσέφυγον g κατέφυ- 
yov f. — Πανπρεπίῳ h Παμπρεντίῳ x Παμπρενσίω g. — 4 Τρόκουνδον em 
Τροβοῦνδον z. — ἐπὶ συ]λογήν cz ἐπὶ συλλογῇ d. — 5 rovro ν c (sic) τούτῳ v. 
— 6 Πανπρεπίου h Παμπρεντίου x Παμπρεμπίου g. — 7 ὅθεν µαθόντες τὴν 
τούτου ἀναέρεσιν X. — 8 Πανπρέπιον h Παμπρέντον x Παμπέμπριον g. — 
κατεκρήµνησαν cem κατεκρίµνησαν ἴπ. — 9 τῷ ελος ἔτει τοῦ κόσμου, τῆς 
δὲ θείας σαρι. υοξ ἔτει d, — διά χρήματα καὶ φενακισµόν (φαιν. ef) y. — 
11 Ταβεννισιώτην g. — 138 Εὐχαϊτῶν dby sine acc. ο. — 13 καὶ πανταχοῦ--- 
16 Ζήνων om. h. — 16 Σιµπληκίω c. — 17 τοῖς λεξανδρεῦσι] Alexandrinis A 
roig iv λεξανδρεῦσι y τοῖς iv Αλεξανδρείᾳ xz. — 19 αὐτοῦ sec. m.f αὐτόν x 
αὐτῷ z αὐτῶν y. — 30 αὐτῷ cz. — 94*' Καράδης g. — 31! ιδ] «&' cy. — 
v. 32 — p. 131, 17 om. d, 
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ροις τε καὶ 'Ῥωμαίοις λόγος ὡς ἀνδρείου τε καὶ προμηθοῦς καὶ οὐδὲ 
λόγων ἀμοίρου" κατὰ γὰρ τὺ Βυζάντιον ὁμηρεύσας ποτὲ roig ἀρί- 

στοις τῶν διδασκάλων ἐφοίτησεν. τοῦ πατρὺς αὐτοῦ Οὐαλάμερος 

μετὰ τοὺς ᾽άττίλα παῖδας ἡγηδαμένου τῶν Γότθων ἐπὶ τῆς 4έοντος 

5 βασιλείας. τοῦτον οὖν ὁ Ζήνων ἐκ Θράκης µετακαλεσάμενος εἰς τὸ 
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Βυζάντιον καὶ ὕπατον ἀναδείξας καὶ Θράκης ἡγούμενον, μετὰ Ἰωάννου 

τοῦ Σκύθου xarà τοῦ Ἴλλου ἐξέπεμψεν' ὃς καὶ μετὰ τὸ ἀποκλεισ- 
θῆναι Ἴλλον καὶ 4εόντιον εἰς τὺ Παπυρίου καστέλλιν καταλιπὼν 
Ιωάννην πολιορκοῦντα αὐτοὺς αὐτὺς πρὺς Ζήνωνα ᾖλθεν. καὶ ἐξελ- 
θὼν ἐν τῇ Θράκῃ καὶ δτρατοπεδευσάµενος ἐπέρχεται τῷ Βυζαντίῳ" 
καὶ µόνῃ φειδοῖ τῇ περὶ τὴν πόλιν. ὥς φασι, κρατηθεὶς ἐπανέρχεται 
εἰς τὴν Θρόκην καὶ προτραπεὶς ὑπὸ Ζήνωνος κατέρχεται εἰς Ἰταλίαν. 
καὶ Ὀδοάκρου µάχῃ μµεγάλῃ κρατήσας τὺ ῥηγὺς ἐν ᾿Ῥαβέννῃ περιτί- 

Θεται σχῆμα. | ἐχειρώσατο δὲ καὶ ἄλλους πλείστους τῶν βαρβάρων, 

μάλιστα καὶ τοὺς Οὐανδήλους ὑπηγάγετο μηδὲ ὅπλα κατ αὐτῶν 
κινήσας, Γιζερίχου τελευτήσαντος ἤδη πρὶν ἢ ἐκεῖνον ἐλθεῖν εἰς 
Ρώμην' ἐκράτησε δὲ καὶ ᾿Βώμης καὶ πάσης τῆς ἑσπερίου. | 

Αντιοχείας ἐπίσκοπος uy Πέτρος ὁ Κναφεὺς τὸ β΄ ἔτη y. 
t o4] . ὃν Yu κι ν.δ, cs 

| Tovro τῷ rs oí τῆς ἀνατολῆς ἐπίσκοποι ἔγραψαν ᾽άκακίῷ Cram. Au. 1r, 105 
µέμψεις διὰ τὸ δέξασθαι τὸν Μογγὺν εἰς κοινωνίαν. | ὁ δὲ μὴ προ- 

σχὼν αὐτοῖς πάντας ἀναιδῶς κοινωνεῖν τῷ Μογγῷ κατηνάγκαζεν. 

οὗ δὲ τῆς βασιλίδος καὶ τῆς ἑώας ἐδεήθησαν Φίλικος μετὰ θάνατον 
Σἰμπλικίου τοῦ "Ρώμης ἐπισκόπου σηµαίνοντες ᾽άκάκιον εἶναι αἴτιον 
τῶν κακῶν. £v oig καὶ Ἰωάννης ὁ ᾽4λεξανδρείας τὰ αὐτὰ λέγων τὴν 

Ῥώμην κατέλαβεν. ΟΦίλιξ δὲ σύνοδον ἐν τῷ ναῷ τοῦ κορυφαίου 
ἀποστόλου Πέτρου ποιήσας δύο ἐπισκόπους καὶ ἔχδικον ἔπεμψεν ἐν 

Κωνσταντινουπόλει, γράψας Ζήνωνι καὶ ᾽Ακακίῳω ἐκβαλεῖν Πέτρον 
rov Μογγὺν ὡς αἱρετικὺν τῆς ᾽4λεξανδρείας. 

w. {. 9. w. ια. y, B. 

Τούτῳ τῷ irt τῶν ἀπὺ Ρώμης πεµφθέντων ἐν ᾽άῤύδῳ αφοτη- 

Βέντων yvoug Ζήνωνος καὶ ᾽άκακίου καὶ τῶν γραμμάτων ὄφαιρε- 

2 ἀμηρεύσας f. — 4 ἄττιλα yz sine acc. ο. — 5b βασιλεξ c. — ὁ om. h. 
— b μετακαλεσάμενος E Θράκης om. h. — τὸ y om. eg. — 7 Ἰλλοῦ h "Iov c. 
— 8 lov g Ἰλλόν h "Ilov c "IÀoyv m. — τό add. sec. m. f om. codd. — 
Παπορίου g. — καστέλλειν m et ut vid. f. καστέλλιον ch. — 11 τῇ ο τῆς yz. 
— 11 φησί g. — 18 Ὁδοάκρου cem. — τό c τοῦ yz. — 15 Οὐανδηλοὺς eh 
sine acc. ο Ανδήλους m. — 16 Γηζερίχου cehm. — I* δὲ v:À. ἤδη--- ἐκρώτησε 
καὶ z I'. δὲ τε]. ἤδη--- ἐκράτησε δὲ καὶ c. — 17 τῆς Ῥώμης z. — 18 py om. 
ys. — 19 18. ς’. Υ. τς. v. B. a. em β. s. y. i.v. B. α. e B. 5’. y. is. 
y. .«.f. — 23 βασιλίδος x βασιλείας yz ex regia urbe A. — 24 Σιµπλη- 

χίου x. — 925 Αλεξανδρεὺς y "41etad. Eg -- τῷ avrà f. — 927 Dres ἀποστό- 
Ίου y. — 39 τῆς Αλεξανδρείας xzA τῆς ἐκκλησίας y. 

9* 

305 B 

115 P 

Nie, XVI, 23 

A. M. 

204 B 

A. M. 

5918 

5919 
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θέντων καὶ ἐν φρουρᾷ βληθέντων, ἠπείλησε Ζήνων τούτους ἀνελεῖν. 
εἰ μὴ κοινωνῶσιν ᾽άκακίω καὶ Πέτρῳ τῷ Moyyó. 

Α. Μ. 0909 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
ελπ’. ἔτη υπ΄. Ζήνων Καβάδης Φίλιξ 

ἔτη i£. ἔτη τα’. ἔτη 9’. 
εδ’. η. "T 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων ᾽λεξαν δρείας ᾽Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος uy. 
᾽κάκιος ᾽Αναστάσιο Πέτρος ó Moyyóc Πέτρος 
Erg i£. ἔτη µη’. ἔτη s. ἔτη y. 

"af i. ον y- 
Theod. L. II, 4 

14 P 

Mal. p. 389, 1t 
cf, Herm. VI, 373 

?05 B 

Niceph. XVL 17 

| Toro τῷ ἔτει Ἴλλος καὶ 4εόντιος μετὰ πολλοὺς πολέμους 

ἐπὶ τέσσαρα ἔτη φρουρούμενοι ἐν τῷ Παπυρίου καστελλίῳ ἐχειρώ- 

Θησαν προδοσία τοῦ ἀδελφοῦ τῆς γαμετῆς Τροκούνδου, δόλω πεµφ- 

Oévrog ὑπὺ Ζήνωνος" καὶ ὀπετμήθησαν, | καὶ a( κεφαλαὶ αὐτῶν 

ἐπέμφθησαν τῷ Ζήνωνι καὶ εἰδηνέχθησαν εἰς κοντοὺς ἐν τῷ ἰππικῷ 
κἀκεῖθεν ἐπάγησαν πέραν ἐν Συκαῖς πρὺς Ogíaufov. | ὁ δὲ Ζήνων 

τῇ βουλῇ xaxov τοὺς κατὰ τὴν ἑώῶαν ἐπισκόπους ἐβιάξετο ὑπυ- 
γράψαι τῷ ἐνωτικῷ καὶ κοινῶνῆσαι Πέτρω τῷ Μογγῷ' τοὺς δὲ 

ἀποκρισιαρίους Φίλικος τοῦ “Ρώμης μεταχειρισάµενος καὶ χρήµασι 

δελεάσας ᾽άκακίω κοινωνῆσαι παρὰ τὰ ἐνταλθέντα αὐτοῖς ἔπεισεν' 

καίτοι τῶν ὀρθοδόξων ἐκ τρίτου διαμαρτυραµένων αὐτοῖς, πρῶτον 
μὲν ἀγκίστρω περιθέντων σχοινίον, xal ἑνὺς αὐτῶν δηµοσία ἐξαρ- 
τησάντων' δεύτερον δὲ τὴν βίβλον ἐνέβαλον' καὶ τρίτον κοφίνω 
λαχάνων ἐνέθηκαν. OE δὲ μαθὼν τὰ ὑπὺ τῶν ἀποκρισιαρίων 
αὐτοῦ πραχθέντα καθῇᾗρεν αὐτοὺς | γράψας ᾽Ακακίω καθαίρεσιν. ὁ 

δὲ ταύτην ἐπιφερόμενος διαδρὰς τοὺς ἐν ᾽4βύδω κατέλαβε τὴν «4ίου 
µονήν. of δὲ τῆς zl(ov μοναχοὶ τῇ κυριακῇ εἰς τὸ ἱερατεῖον ἐπέδωκαν 

᾽Ακακίῳ τὴν ἐπιστολήν' οἵ δὲ περὶ xxiv ἀνεϊλόν τινας τῶν ἐπι- 
δεδωκότων μοναχῶν, ἄλλους δὲ τιµωρήσαντες καθεῖρξαν. ᾿ἀκάκοις 
δὲ ἀναισθήτως ἔσχε περὶ τὴν καθαίρεσιν καὶ τὸ ὄνομα Φίλικος dor 
τῶν διπτύχων. | 

1 αὐτούς y illos A. — 3 κοιρωνήσωσιν dz. — 94 uy' om. yz. — 106 Παλ- 
λάδιος y. — 11? ἔτη δ΄ codd. — 11* ἔτη i y. — 183 α cy. — 13 "Dios g 
Ἰλλός h Ἴλος ο. — πολλοὺς τοὺς πο]. z. — 14 Παπορίου g. — 15 δόλῳ om. f. 
— πεμφθέντες h. — ΙΤ εἰσηνέχθησαν cz Mal. εἰσήχθησαν dy. — εἰς] ἐπί x. 
— 18 πέρα h. — 19 ὑπογράφαι ἆ γράφαι rell. subscribere A. — 51 τῆς 'Pó- 
µης yz. — μµεταχειρησάµενος y. — 923 διαμαρτὀρομένων c, — 93 πρῶτον--- 
96 ἐνέθηκαν om. d. — 34 ἄγκιστρον ο. — σχοενίον coni. Classen funem A 
σχοινίῳ chy σχοινίων g. — et unum eorum publice instruentibus A, Pro ἑνός 
malim scrib. 8v. — 925 in librum Α τῇ f/fAo? s. elc τὴν βέβλον». — ἐνέβαλ- 
Àov z, — καὶ om. y. — tQítovy dh τρίτῳ gy tertium Α. — 39 ἀπέδωκαν f, — 
31 δὲ om. f. 
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Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσόκοπος Φραυῖτας μῆνας y. A. M. 5981 

su. Q9. 5. wW. w. 4. [y] 

| Toro τῷ ἔτει Καλανδίων, ἐπίόκοπος ᾽Αντιοχείας, ἤγαγε τὺ 906P |. mi 

λείψανον Εὐσταθίου τοῦ μεγάλου ἀπὺ Φιλίππων. ἔνθα καὶ ἐξόριστος 
5 ἐκοιμήθη ὁ ἅγιος' καὶ μετὰ πολλῆς τιμῆς ἀπὺ δέκα μιλίων ἡ πόλις 
᾽Αντιοχέων ὑπήντησεν. οἱ δὲ ἀποσχίζοντες τῆς ἐκκλησίας διὰ τὸν 
ἅγιον ἡἠνώθησαν μετὰ o ἔτη τῆς κοιµήσεως αὐτοῦ. | Ακακίου δὲ Niceph. XV1, 19 
τελευτήσαντος Φραυίτας τρίµηνον τῆς ἐπισκοπῆς κρατήσας ἔγραψε 

Φίλικι, ὡς αὐτῷ μὲν κοινωνεῖ, Πέτρῳ δὲ τῷ Μογγῷ οὐ κοινωνεῖ" 

10 τῷ δὲ Moyyó ἔγραψεν, ὡς αὐτῷ μὲν κοινωνεῖ, Φίλικα δὲ τὺν Ρώμης 
| ἀποστρέφεται. Φίλιξ δὲ τὰ ἴσα τὰ πρὺς τὺν Μογγὺν πεμφθέντα ἐδέ- 

ἕατο παρὰ τῶν ὀρθοδόξων προλαβόντα, καὶ φβασάντων τῶν ἀπο- 

κρισιαρίων Φραυίτα μετὰ τῶν συνοδικῶν ὀτίμως τούτους Ó QUAE. 
ἀπέπεμφεν. | τοῦ δὲ Φραυίτα τελευτήσαντος, Εὐφήμιος, πρεσβύτερος et Lans Mk. 

15 xal πτωχοτρόφος Νεαπόλεως. τὴν ἐπισκοπὴν Κωνσταντινουπόλεως 
ἐκράτησε καὶ εὐθέως ἠδίαις χερσὶ τὸ ὄνομα τοῦ Μογγοῦ τῶν διπτύ- 
χων ἀπήλειψεν' καὶ οὕτως ἐκάθισεν εἰς τὺν θρόνον | καὶ τὸ τοῦ 
Φίλικος τῆς Ρώμης ἐνέταξεν. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης — ̂. Μ. 5083 
20 ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

i9. ἔτη υπβ. Ζήνων Καβάδης Φίλιξ 
ἔτη i£. ἔτη τα’. ἔτη 8’. 

tS. £i t. 

Κωνσταντ.  Ἱεροσολύμων ᾽Αλεξανδρείας ᾽Αντιοχείας 
25 ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

. Εὐφήμιος ᾽Αναστάσιο Πέτρος ὁ Μογγὸς Παλλάδιος 
Er £C. ἔτη τή. ἔτη e. ἔτη {. 
α΄. id. d. α. 

Τούτω τῷ ἔτει Πέτρος ó Moyyóg ἀπέθανεν ἐν ᾿4λεξανδρεία, 
30 καὶ ᾿4θανάσιος ἀντ᾽ αὐτοῦ ἐχειροτονήθη. ὁ ἐπίκλην Κηλίτης. Ζήνων 9" Β 

δὲ ὁ βασιλεὺς ἀνεθεὶς τῶν τυράννων ἐξέβαλε τῆς ἐκκλησίας ᾽άντιο- 
χέων Καλανδίωνα καὶ ἐξώρισεν εἰς Ὅασιν. Πέτρον δὲ τὸν Κναφέα 

————— | 

92 «] µῆνας y 7. — y del. videlur. — 5 δέκα] v xA β΄ yz im Theod. 
— µηλίων hxy. — 8 Φρανῖτας €. — τριμήνου g. — κρατήσας om. h. — 9 ὡς 
αὐτῷ μὲν xowcovti Φίλικι, τῷ Μογγῷ δὲ οὐ κοινωνεῖ p 9 Πέτρῳ — 10 ποι- 
vovei om. g. — 10 δὲ post Φίλικα om. f. — 11 ἀποστρέφεται c ἀποστρέφεσθαι 

dyz. — r& ἴσα τὰ] τὰ εἰς αὐτόν h. — 14 Φραυῖΐτα ο. — Εὐφήμιος x Εὐθύμιος 
yz. — 11 ἐξήλειψεν h. — οὗτος g. — 18 ἐνέταξεν κ ἔταξεν yz. — 23* £] s cef. 
— 26! Εὐφήμιος c Εὐθύμιος yz. — 26* Παλάδιος hm. — 28* o] y em om. f. 
— 80 Κιλίτης ehm Κιλήτης f. — 31 τῶν τυράννων] à barbaris A. — ἐξέβαλλε 
E. — Αντιοχέων om. x. — 32 Καλανδίονα h. — Ὥασιν emz Ὥασι f Ὥασαν x. 
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Niceph, XVI, 10 κατέστησεν | Νέστορα δὲ «Ταρσοῦ. Κῦρον Ἱεραπόλεως, Ιωάννην 
Κυρεστῶν», Ρωμανὺν Χαλκηδόνος, Εὐσέβιον Σαμοσάτων, Ἰουλιανὺὸν 

Μομψουεστίας, Παῦλον Κωνσταντίνης, Μάνον ᾿Ημερίας καὶ ᾽άνδρέαν 
Θεοδοσιουπόλεως, | προφάσει μὲν τῆς πρὺς τοὺς τυράννους εὐνοίας, 

τῇ δὲ ἀληθείαᾳα διὰ τὸ ἐνωτικὺν Ζήνωνος «μὴ δέξασθαι τῶν ἰδίων 
ἀπελαθῆναι προσέταξεν ἐκκλησιῶν). Πέτρος δὲ ὁ Κναφεὺς εἰσελθὼν 
εἰς ᾽άντιόχειαν πολλὰ κακὰ πέπραχεν, ἀναθεματισμοὺς τῆς συνόδου 
καὶ ἐκβολὰς ἐπισκόπων ἀνεπιλήπτων ἀντεισαγωγάς τε καὶ χειροτονίας 

vor ip ἀθέσμους καὶ τὰ τούτοις ὕμοια. | πρότερον δὲ τῷ τρισαγίῳ προσέθη- 
xtv, 'Χριστὲ βασιλεῦ ὁ σταυρωθεὶς δι᾽ ἡμᾶς. Πέτρος δὲ πάλιν 

τινα Ἱ, ῥμι ἐλθὼν περιεῖλε τό, " Xouori βασιλεῦ”. || Ἐεναῖας δέ, ὃ δοῦλος τοῦ 
p.529 Bewd. Σατανᾶ, τὴν δεσποτικὴν Ἐίκόνα καὶ τῶν ἁγίων ἐδίδασκε μὴ δέ- 

Niceph. ΧΥΙΣΤχεσθαι. | Πέρσης μὲν γὰρ ἦν τῷ γένει, δοῦλος δὲ τὴν τύχην, φυ- 

γὼν τοῦ ἰδίου δεσπύτου ἐπὶ Καλανδίωνος τὸς περὶ ᾽άντιόχειαν κώµας 
ἀνεστάτου ἀπὺ τῆς πίστεως, ἀβάπτιστος (v καὶ κληρικὺν ἑαυτὸν 

λέγων. τοῦτον Καλανδίων ἀπήλασεν. Πέτρος δὲ ὁ Κναφεὺς ἐπίσκο- 
208 B zov Ἱεραπόλεως αὐτὺν χειροτονήσας Φιλόξενον µετωνόμασεν. μαθὼν 

δὲ ὕστερον ἀβάπτιστον αὐτὸν εἶναι ἀρνεῖν αὐτῷ τὴν χειροτονίαν 
ef. Georg ον. ἀντὶ βαπτίσματος ἔφησεν. || Εὐφήμιος δὲ ὁ ὀρθοδοξότατος ᾽αναστά- 

Kie. xvi, Σσιον σιλεντιάριον, τὸν κακῶς μετὰ ταῦτα βασιλεύσαντα, τῆς ἐκκλησίας 

ἐδίωκεν ὡς αἱρετικὺν καὶ ὁμόφρονα Εὐτυχοῦς, ὃν ὀχλοποιοῦντα 
ὁρῶν τὴν ἐν τῇ ἐκκλησία καθέδραν αὐτῷ ἀνέτρεψεν., ἀπειλήσας 

αὐτῷ, ὡς, εἰ μὴ παύσοιτο. ἀποκεῖραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τοῖς 
ὄχλοις αὐτὸν δριαμβεῦσαι. ἐνεκάλεσε δὲ καὶ Ζήνωνι καὶ τὴν κατ 

116 P , c L4 Ed l r 3 , , ^ 

Mal, p. 390, 4 αὐτοῦ ἐξουσίαν ἔλαβεν. | Ζήνων δὲ ἠρώτησε Μαυριανόν., τὸν σο- 
cf. Chron. Pasch. Y ; bo , 9. are η "φώτατον κόμητα, (jv γὰρ μυστικά τινά εἰδὼᾳ καὶ προέλεγεν αὐτῷ) 

ὅτι, "ríg μετ ἐμὲ βασιλεύσει”: ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ. ὅτι "καὶ τὴν βα- 
σιλείαν σου καὶ τὴν γυναϊκά σου διαδέχεταί τις ἀπὺ σιλεντιαρίων. 
(6 δὲ Ζήνων συνέσχε ΙΠελάγιον τὺν ἀπὸ σιλεντιαρίων» πατρίκιον, 

[δὲ] γενόµενον ἄνδρα σοφὺν καὶ εὐσεβῆῇ καὶ συνετὸν καὶ ἐνάρετον, 

1 Νέστορα---6 ὁ Κναφεὺς om. d. — Νέστωρα ἓ Νεστόριον Nic. — Ταρ- 
σοῦ — Κυρεστῶν add. ex ΑΔ om. codd. — Νέστορα δὲ καὶ Ῥωμανὸν h. — 2 Σα- 
μοσατῶν f Σαμωσάτων z Σαμωσάτον em Σαμωσατων sine acc. c. — 3 Movp- 
voveort(agf. — Mávovf Mavóv emz sine acc. c. — Ἡμερίας] Hermeniensem Α. — 
5 μὴ δέξασθαι — ἐκκλησιῶν add. ex À : sed veritate propter non receptum enoticon 
e suis abigi praecepit ecclesiis, — δὲ om. h. -— ? τῆς συνόδου] synodi Chalce- 
donensis A. — 8 τε] δέ x. — 9 πρότερον δὲ Καλανδίων τῷ τρ. zQoctQ.? coll. 
Cram. l.l. nisi plura desunt, — 15 ἀνεστάτοι e ἀνεστάτει f, — 16 ἐπίσκοπος 
ο. — 18 αὐτῷ] αὐτόν cby. — 19 Εὐθύμιος z. — ὁ om. xy. — 30 σιλην- 
τιάριον y σιλιντιάριον C. -— 23 nisi cessasset a talibus A. — 95 Μαυριανόν 
ser. e Mal. Chron. Niceph. Kall. XVI, 24 Μαριανόν codd. — 97 ὅτι om. f. — 
τις-- ὅτι Om. em. — 38 σιληντιαρίων em σιλιντιαρίων ο σελεντιαρίων f, — 
29 Verba ὁ δὲ Ζήνων -- ἀπὸ σιλεντιαρίων εἰ sententiae et verborum consecutioni 
necessaria addidi ex Chron. Pasch. om. codd. — 30 δὲ del vid. — εὐγενη c. 
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ὃν δηµεύσας ἀδίκως καὶ εἰς φρουρὰν ἐμβαλὼν ὑπὺ τῶν φυλαττόν- 

των ἐκσκουβιτόρων ἀναιρεθῆναι προσέταξεν. τούτου δὲ γενοµένου 

ὠκούσας ὁ ἔπαρχος ᾽4ρκάδιος ἐλοιδόρησε τὸν βασιλέα" καὶ ἀκούσας 
ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσεν αὐτὺν εἰσερχόμενον εἰς rO παλάτιον σφαγῆναι’ 

ὁ δὲ ἔπαρχος μαθὼν τοῦτο προσέφυγε τῇ ἐκκλησίᾳ. καὶ ἐρρύσθη 
τοῦ πικροῦ θανάτου" τὺν δὲ οἶκον αὐτοῦ ἐδήμευσεν. | 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

Ἀπγ. ἔτη υπγ’. Ζήνων Καβάδης Φίλιξ 
Erg «E. ἔτη τα’. ἔτη 9. 
^4 ix. q. 

Κωνσταντιν.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας  ᾽ἄντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Εὐφήμιος ᾽4ναστάσιος ᾿4θανάσιος Παλλάδιος 
ἔτη t. ἔτη τη’. ἔτη C. ἔτη {. 
B. με’. a. B. 

| Τούτῳ τῷ ἔτει τὰ συνοδικὰ Εὐφημίου Φίλιξ ἀπεδέξατο καὶ 

ὡς ὀρθοδόξω αὐτῷ προσετέθη, ἐπίσκοπον δὲ αὐτὸν οὐκ ἐδέξατο διὰ 

τὸ μὴ ἐκβαλεῖν TO ὄνομα ᾽Ακακίου ἐκ τῶν διπτύχων καὶ τοῦ μετ 
αὐτὸν Φραυνίτα. | 

| Τῷ δ) αὐτῷ ἔτει καὶ Πέτρος ὁ Κναφεὺς τέθνηκεν, καὶ προ- 
εβλήθη ἐπίσκοπος Παλλάδιος, πρεσβύτερος τῆς ἐν Σελευκείᾳ ἐκκλη- 

σίας τῆς ἁγίως πρωτοµάρτυρος Θέκλης. συνεψηφίσθη δὲ Παλλαδίῳ 

καὶ Ἰωάννης ὁ Κωνσταντίνου κμὶ ᾿άναστάσιος σιλεντιάριος, Ó κακῶς 

{μετὰ ταῦτα) βασιλεύσας. | ὁ δὲ Ζήνων ἐπαρθεὶς τῇ τῶν τυράννων 

ἀναιρέσει πρὸς δηµεύσεις καὶ φόνους ἀδίκους χωρεῖ, [καὶ] πάντα ἄνθρω-. 
zov αἰτιώμενος ὡς ἐκείνοις ἢ δυµµαχήσαντα 3, συμβουλεύσαντα τὴν 
ἐπίθεσιν. ἀναιρεῖ δὲ καὶ Κοττάϊν ἀλόγως, τὸν ἅμα Ἰωάννῃ τῷ Exit 
πολιορκία περιγενόµενον Ἴλλου καὶ 4εοντίου, καὶ τὸν δαυμαστὸν 
καὶ περὶ ποίησιν ἐπῶν ἀξιόλογον Πελάγιον τὸν πατρίκιον. ὡς φρόνι- 
μον καὶ δίκαιον" | καὶ ἐπὶ τούτοις τελευτᾷ Ζήνων Emma κατα- 

σχεθεὶς καὶ ἐπὶ στόµατος φέρων ἀπαύστως τὴν Πελαγίου προσηγο- 

209 B 

A. M. 5983 

Nie. XVI, 19 

Nic. XVI, 20 

Niceph. XVI, 327 
210 B 

ρίαν τοῦ zx«g' αὐτοῦ φονευθέντος ἀδίκως' | παῖδα μὲν μὴ καταλιπών, ct. Euagr. IH, 29 

Aoyylvov δὲ τὸν ἀδελφόν. δὶς μὲν ὑπατεύσαντα καὶ τῆς συγκλήτου 
βουλῆς πάσης ἡγούμενον, ἀνόητον δὲ καὶ βαρὺν καὶ ἀκόλαστον ὄντα" 

2 ἐκσκουβητόρων h ἐκσουβιτόρων f. — ὃ ὕπαρχος xz item v. b. — 
6 τὸν δὲ οἶκον αὖτ. ἐδήμ. om. h, — 11^ η] £f m om. ef. — 14' Εὐθύμιος g. 
— 16* β] αἱ cy. — 17 Εὐθυμίου f, — Φίληξ ut vid. f. — 94 σιληντιάριος y 
σιλεντιάριος ο. — 95 μετὰ ταῦτα add, ex À om. codd. cf. p. 184, 20. — 
26 xal del. videtur. — 97 ἐκεῖνος y. — 5] 9 y. — συμβουλεύσαντα] συµβασι- 
Aevcavra emz ἢ ovufovi. om. f. — 38 Κοτάην f Κοττάγη» em Κότταϊν z 
Κώτταϊῖν (4v in lit.) ἆ Κοτταϊν sine acc. c. — 929 τῇ πολιορκία κ. — ytvoue- 
voy f. — Ιλοῦ h Ἴλου c. — 84 τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ xz. 
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17 Pg καὶ πολλοὺς Ἰσαύρους ἐν Βυζαντίω ἔχων καὶ τὸν Aoyyivov, τὸν 
µάγιστρον ὄντα καὶ φίλον αὐτοῦ. καὶ τούτοις Βαρρήσας ἀπονητὶ 

τὴν βασιλείαν ἔχειν dero. τῆς δὲ ᾽4ρεάδνης καὶ τῆς συγκλήτου 
βουλῆς καὶ τοῦ στρατεύματος παντὺς ᾽άναστάσιον τὺν σιλεντιάριον 

Theod. L. 1, 6 ἀναγορευσάντων βασιλέα, τῆς ἐλπίδος ὁ 4ογγῖνος ἠστόχησεν. | βα- 

σιλεύσας οὖν ὁ ᾿Αναστάσιος ἔγγραφον ἠπαιτήθη ὁμολογίαν παρὰ 

Εὐφημίου πατριάρχου πρὺς τὸ μὴ σαλεῦσαί τι τῆς ἐκκλησίας καὶ 
τῆς πίστεως, ἀνάξιον αὐτὺν ἀποκαλῶν τῶν Χριστιανῶν καὶ τῆς βα- 

σιλείας. βιαζομέης δὲ αὐτὸν τῆς βασιλίδος ᾽ρεάδνης καὶ τῆς συγκλή- 
rov, ἔλαβεν αὐτοῦ τὺ ἰδιόχειρον. ὡς ἀποδέχεται εἰς ὅρον πίστεως 

Nieph. ΧΥΙ,Σ τὰ δόγματα τῆς ἐν Χαλκηδόνι συνόδου. | καὶ οὕτω στεφθεὶς [ὑπ 

αὐτοῦ] ᾿ἀρεάδνην ἄγεται εἰς yduov, οὕπω πρότερον γαμετῇ συνοι- 

Theod. L. II, τ κήσας. | Μανιχαῖοι δὲ καὶ ᾿ρειανοὶ ἔχαιρον ἐπὶ ᾽᾿άναστασίω, Μανι- 
χαῖοι μὲν ὡς τῆς μητρὺς τοῦ βασιλέως ζηλωτρίας οὔσης καὶ προσ- 

21 B φιλοῦς αὐτῶν, ᾿άρειανοὶ δὲ ὧς Κλέαρχον. τὸν θεῖον αὐτοῦ. ἀδελ- 
οἳ. Επαατ. 1,29 ϱὺν τῆς αὐτῆς κακόφρονος μητρός, ὑμόδοξον ἔχοντες. | τοῦτο δὲ 

τὸ érog, ἐν ᾧ Ζήνων τέθνηκε καὶ ᾽άναστάσιος ἐβασίλευσεν, cmo 

ο ο 4δὰμ μὲν κατὰ Ῥωμαίους εδθ, κατὰ δὲ τὸν ἀκριβῆ καὶ ἀληθινὺν 
ψῆφον ᾽4λεξανδρέων ελπγ., ἀπὺ δὲ τῆς ἀρχῆς «4ιοκλητιανοῦ of. 
τῆς δὲ θείας σαρκώσεως υπγ’. ἰνδικτιῶνος ιδ’. ἐστέφθη δὲ ᾽άναστά- 

ο 0008 τῇ προγεγραμμένῃ (à ἰὑνδικτιῶνι, μηνὶ ᾽Απριλλίῳ ιδ. ἡμέρᾳ 
πέµπτῃ τῇ µεγάλῃ τοῦ πάσχα ἐν τῷ καθίσµατι τοῦ ἱπποδρομίου. 

A.M.5984 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

yn". ἔτη υπό’. ᾿4ναστάσιος ὁ Περόζου παῖς Φίλιξ 
ἔτη xf. Ζάμασφος ἔτη 9’. 

ἔτη à. 
α. α. 9. 

Κωνσταντ. “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας  ᾽άντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Εὐφήμιος ᾽αναστάσιος ᾿4θανάσιος Παλλάδιος 
ἔτη E. ἔτη µη. ἔτη C. ἔτη «C. 

y. Kx. : y- 

2 µαγίστρον deg sime acc. ο. — Βαρρήσας] καθαρίσας h. — 3 Αριάδνης cz 
item vv. 9. 12. — 4 σιληντιάριον em. σιληντηάριον f. σιλιντιάριον ο. — 5 βασι- 
λέα om. x. — 6 ὁ om. dh. — ἠπετήθη m ἀπῃτήθη f m. 2; prima manus non 
dignoscitur. — 8 τῆς prius om. g. — καὶ add. ez ΧΑ om. yz. — 11 ὑπ αὐτοῦ z 
ὑπὸ Αρεάδνης y om. ΧΑ. — 14 μέν] δέ y. — 15 τόν] τήν f. — 19 sexy h. — 

90 τῆς δὲ θείας x δὲ om. yz. — id. id xz om. y. — 921 ἠνδικτιόνι Ὦ à. rell. 

— Ql. ιδ dim. — Απριλίω hm. — i19] d d. — 22 íxxoódgousíov x. — 
25! ελπγ y. — 3ὔἳ vxy y. — 25* Περώξου g Παιρόξου em Περώξης f 
Περσῶν fac. Καβάδης (rell. om.) h. — 26* Ζαμασφος sine acc. cef Ζάμας m. 
— 928? θ΄ om. y. 
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Tovro τῷ ἔτει βασιλεύσαντος ᾽Αναστασίου τοῦ «4οραχιτιανοῦ 

τοῦ «ικόρου. ἐστασίασε κατ αὐτοῦ 4ογγῖνος, ὁ Ζήνωνος ἀδελφός. 

ὃν «χειρωσάμενος ἐπ Αἴγυπτον πέµπει ἐξόριστον ἐν ᾽άλεξανδρεία 
καὶ ἐκέλευσε χειροτονηθῆναι αὐτὺν πρεσβύτερον. ἑπταετίαν δὲ ἐπι- 
βιοὺς ἐν ᾽αλεξανδρεία ἐτελεύτησεν. || ὑποψίαν δὲ ἔχων καὶ περὶ οἵ- Eusgr. 11,2 
4ογγῖνον τὸν μµάγιστρον ὁ βασιλεὺς καὶ τοὺς ἐπιδημοῦντας Ἰσαύ- 
ρους παύει rov 4ογγῖνον τοῦ µαγιστρίου. | Πέτρου δὲ τοῦ Κναφέως 
ἐν ᾽Αντιοχείᾳ ὄντος ἐκ τῆς ἐξορίας ἐπανελθεῖν εἰς τὸν ἴδιον θρόνον 

[δυσωποῦντος.]| ὁ βασιλεὺς τῆς ἐξορίας μὲν τοῦτον ἀνεκαλέσατο, εἰς 

δὲ ᾽ντιόχειαν ἀπελθεῖν οὐ κατεδέξατο, Παλλάδιον δὲ χειροτονηθῆναι 
ἐν ᾽άντιοχεία ἐποίησεν. Εὐφήμιος δὲ ó Κωνσταντινουπόλεως συναγα- 
γὼν τοὺς ἐνδημοῦντας ἐπισκόπους τὴν ἐν Χαλκηδόνι ἁγίαν σύνοδον 

ἐκύρωσεν. | Ἰωάννης δὲ ὁ Ταβεννησιώτης ἐν “Ῥώμῃ ὢν ἤκουσεν 
ὕτι ᾽4ναστάσιος ἐβασίλευσεν. καὶ ἦλθεν εἰς τὺ Βυζάντιον ἀγαθὰς 
ἀμοιβὰς ἐλπίζων xag! αὐτοῦ. ὀνθ᾽ ὧν ἦν ἐν ᾽άλεξανδρεία πεποιηκὼς 
αὐτῷ οἰκονομίαν, ὃν καὶ γυμνὺν ἀπὺ ναυαγίου δεξάµενος καὶ συγκρο- 

τήσας οὕτως. ὡς ἀναίσβητον αὐτὸν ποιῆσαι τῆς συμφορᾶς. ᾿άνα- 

στάσιος δὲ ἀκούσας., ὅτι παρεγένετο, ἀγνωμοσύνῃ πολλῇῃ τοῦτον 

ἐξορισθῆναι προσέταξε μηδ᾽ ὕλως αὐτὸν δεξάµενοο. Ἰωάννης δὲ 

τοῦτο προγνοὺς ἐπὶ ᾿Ρώμην φεύγων διεσώθη. | 
Ῥώμης ' ἐπίσκοπος Γελάσιος ἔτη s. 

| B. B. α. 8. X. y. 9. 

| Tovro τῷ ἔτει ᾽άναστάσιος Ó βασιλεὺς τοὺς ἐν Koverav- 

τινουπύλει Ἰσαύρους διὰ πολλὰς ἀτοπίας ἐδίωξεν, ot ἐξελθόντες τυ- 

ραννίδα ἐμελέτησαν. | Aoyyivos δὲ ὁ ἀπὺ µαγίστρων συλλαβὼν τού- 
τους τε καὶ ἄλλην δύναμιν βαρβάρων καὶ λῃηστῶν ὡς τε µυριάδας. 
ὕπλων τε καὶ χρημάτων εὐπορία δαρρῶν ἐν Ἰσαυρίαᾳ παρὰ Ζήνωνος 

τεθειµένων, παραγίνεται εἰς τὴν τῶν Ισαύρων χώραν., ἐνδεδωκότος 
τοῦ βασιλέως τὴν ἔξοδον, καίτοιγε ὑποτοπάζοντος τὴν ἐπίθεσιν. 

παραχρῆμα δὲ ἐπανίσταται καὶ µέχρι Φρυγίας καὶ τοῦ Κοτυαείου 

1 4οραχιτιανοῦ x (Φορραχηνός Malalas p. 892, 2) 4οραχιτιάνου y «4υρα- 
χιτιάνου Ἱν «υρραχιτιάνου g. — 2 0 Aoyyivog g. — 6 µαγίσερον deh sine acc. 
ο, — 7 µαγιστρεέίου d. — 8 £v Αντιοχείᾳ ὄντος (ὄντως fm) ἐκ τῆς ἐξ. ἐπαν. 
tig v. ἴδ. 99. ἐκέλευσεν (ἔκελευ e). ὁ δὲ βασιλεύς xw. v. À. y eademque A legisse 
videlur, ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκ τῆς ἐξ. ἐπαν. εἰς v. ἴδ. 89. δυσωποῦντος. ὁ βασι- 
λεύς κ. r. À. xz. Equidem ἐκέλευσε εἰ δὲ im ΥΑ εἰ δυσωποῦντος in xz inler- 
polata et pro ὄντος codicum ΥΑ Θέλοντος vel simile quid legendum esse credi- 
derim. — 9 εἰς δὲ Avr. — 10 κατεδέξατο om. Ἡ. — ἀπελθεῖν yzA ἐπανελθεῖν 
x. — 12 σύνοδον ἁγίαν x. — 13 Ταβεννισιώτης g. — 16 αὐτὸν olxóvonov? 
επ À. — αὐτῷ om. f. — καὶ συγκροτήσας οὕτως] sustentare curavit ita A. 
— 18 fide rupta multaque ingratitudine usus À. — τοῦτον] τοῦ c. — 20 yrovg c. — 
26 καὶ βαρβάρων c. — τε’ χιλιάδας Sarrazin de Theod Lect. p. 222 cum Niceph. &' 
µυριάδας, 5i quid mutandum, praefero. — 38 τεθηµένων dfh τεθηµένον 6 τετηµένων 
m τεθειμμένον g. — 80 Korvalov y Κοτυάγου z: Kotvayíov d Κοττυαγίον c. 

to το i-i 

118 P 
Niceph. XVI, 26 

A. M. 5985 

Thed. L. II, 9 

cf. Nic. XVI, 36 

213 B 



119 P 

214 B 

A. M. 5986 

A. M. 5987 
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χαρεῖ. πόλεις τε πολλὰς ληϊξόμενος, πλὴν οὐκ αὐτὸς ἡγούμενος τοῦ 
στρατεύματος. ἈΝινίλιγγις γὰρ ἦν. ὁ τῆς Ἰσαυρίας ἡγεμὼν ἐπὶ 
Ζήνωνος καταστάς, ἀνὴρ δρασύτατος., καὶ ᾽4θηνόδωρος. ἁπλούστα- 
τος ἄνθρωπος, slo τῶν συγκλητικῶν, καὶ Kóvov, ὁ τῆς ᾽παμείας 
ἐπίσκοπος. καταλιπὼν μὲν τὸν θρόνον, εἰς ὁπλίτην δὲ καὶ ὄτρατη- 
yov ἐξ ἱερέως µεταταξάµενοςφ. τούτοις ἀνθίστησι στράτευμα Ῥω- 

μαϊκὺν ᾽ναστάσιος, ἡγουμένου ὄντος Ἰωάννου τε τοῦ Σκύθου, τοῦ 
τὴν Ἴλλου καὶ 4εοντίου τυραννίδα καθελόντος, καὶ Ἰωάννου τὸ 
ἐπίκλην Κυρτοῦ, ἀμφοτέρων τοῦ Θραᾳκώου στρατεύματος ἡγουμένων, 

καὶ «{ιογένους (οὗτοι κόμητες σχολῶν ἐτύγχανον ὄντες) καὶ ἑτέρων 
τινῶν ἐπαινετῶν ἀνδρῶν. µόχης δὲ περὶ τὸ Κοτυάειον γενομένης, 

Νινίλιγγις μὲν ὁ στρατηγὺς ἀποσφάττεται, μικροῦ δὲ τὸ πλεῖστον 
᾿Ισαυρικὺν ἀπολλύμενον μόλις ἐπὶ τὰ ὄφέτερα διεσώθη. καὶ εἰ μὴ 
περὶ τὰ σκῦλα τοῖς Ρωμαίοις γέγονε σχολή. τελείως ἂν ἐκράτησαν 
τοῦ πολέμου. ἆλλ᾽ ἐκείνων ἐν τούτοις ἀποσφαλέντων. φρουρίου 

τινὺς ἐπὶ τῆς ἄκρας τοῦ Ταύρου κρατήσαντες οἳ Ἴσαυροι τρίτον 
ἔτος ἤρκεσαν πολεμοῦντες ὠχυρωμένοι τῇ θέσει τῶν ὑπὲρ τοῦ Ταύ- 
ρου πολισμάτων τε καὶ φρουρίων. 

y. y. B. s. ή. 9$. v. 

Tovro τῷ ἔτει ληφθείσης Κλαυδιουπόλεως ὑπὺ «{ιογένους τῆς 

μεταξὺ τῶν δύο Ταύρων ἐν πεδίω κειµένης, οὐκ ἐνεγκόντες of 

Ἴσαυροι καταβαίνουσι τοῦ Ταύρου καὶ ἐπὶ πολὺ πολιορκοῦσι τὸν 

4ιογένην, ὡς καὶ λιμῷῶ κινδυγεῦσαι καὶ φθαρῆναι τὸ στρότευµα. 
πλὴν Ἰωάννης ὁ Κυρτὺς ὑπερβὰς τὰ στενὰ τοῦ Ταύρου καὶ τοὺς 

φύλακας ἑλών. αἰφνιδίως αὐτοῖς ἐπιστὰς διέφθειρε τὺ στράτευμα 

τῶν πολιορκούντων, ἐπεξελθόντος καὶ «Πιογένους. τότε καὶ Kóvov 
ὁ ἐπίσκοπος πληγεὶς μετὸ βραχὺ τελευτᾷ. καὶ γίνεται τοῖς Ῥωμαίοις 
αὕτη δευτέρα καὶ μεγίστη νίκη. 

Tà Y αὐτῷ ἔτει Ζαμάσφης. ὁ υἱὸς Περόζου βασιλέως Περσῶν. 

ἐξεώσας Καβάδην ἐκρύτησεν ἔτη δ΄ ἐκ τῶν αὐτοῦ τῆς βασιλείας τῶν 
ΗΠερσῶν. 

Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος ἸΜαρτύριος ἔτη sj. 
à. à. y- e. α. ἕ. δι. 

1 τε del. vid. — 3 Νινιλίγγις em sine acc, f. — 3 Ώρασύστατος c. — 

4 Κώνων d. — 8 Ἰλλοῦ h Ἴλου c ΄Ἴλλου m. — τό] τοῦ f. — 10 καὶ 4ιογένους καὶ 
τοῦ seq. lacuna dimidii fere versus ο zhoyévovg καὶ Πατρικίου) ex Mal. (Exc. 
Escor.) — ἐεύγχανον ὄντες X τυγχάνοντες yz. — 11 Κοτνάειον g Κοτυάϊον y 
Κοτύαον h Κοτύαγον ο Κωτνάγιον d. — 19 Νινιλίγγις f. Νινιλίγγης em. — 
13 Ισαυρικῶν ἀπολλυμένων g. — 15 φρούριόν τινος y. — 19 y. y. β. B. εἰ 
ij. δ’. &€ ez ε’. y. B. B. εἰ. η΄. 0. ε’. y. — 28 κινδυνεῦσαι xeragÜagnroi?. — 
26 ἐπεξελθόντος x ὑπεξελθόντος yz. — Κώνων mx. — 29 Ζάμασφος f. — 
Περόζου c Περώξου yz. — 80 τῶν ante Περσῶν iud. ex y om. cz. — 33 &. 
9. y. y. s. α.. 8. ἕ. celg 0.0. y. d. n. 8" DP. m. 

tz σὲ 
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Tovro và ἔτει Aoyyivóg τις, Ó λεγόμενος Σελινούντιος, τὴν 

᾿ντιόχειαν τῆς Ἰσαυρίας οὐκῶν ἐπί τινος ὕρους κειµένην ὑψηλοῦ 
κατὸ τὴν μεδημβρινὴν τῆς χώρας θάλασσαν εἰσῆγε τοῖς Ἰσαύροις 

ῥλκάσι πολλαῖς ἐμπορευόμενος πανταχόθεν τὰ τρόφιμα. καὶ ἐν ταύ- 

515 B 

6 ταις ταῖς δυσχωρίαις διῆγον 4ογγῖνος ὁ μάγιστρος καὶ ᾽άθηνόδω- - 

10 

gog. | ἀποκαμὼν δὲ ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ χρονίζειν rov πόλεμον ἐθδάρ- 

ρήσεν Εὐφημίω τῷ ἐπισκόπῳ., ὡς εἰρήνης ἐφίεται, καὶ συνάξαι τοὺς 

ἐνδημοῦντας ἐπισκύπους προσέταξε παρακαλέσοντας δῆθεν περὶ τῶν 

Ἰσαύρων. Εὐφήμιος δὲ τὸ µυστήριον ἐξήγαγε πρὺς Ἰωάννην πα- 

τρίκιον, πενθερὺν ᾿4θηνοδώρου τοῦ ἐξάρχου τῆς τυραννίδος. ὁ δὲ 
δραμὼν τῷ βασιλεῖ ἀπήγγειλεν, ὕπερ εἰς ἀδιάλλακτον ἔχθραν κατ 

Εὐφημίου τὸν βασιλέα ᾽Αναστάσιον ἤγειρεν. | ὅθεν (xal) τὰς τῶν 
᾿Ισαύρων ἐπιβουλὰς Εὐφημίω ἐπέγραφεν. | Εὐφημίῳ δέ τινες ἔπι- 

βουλεύοντες ὑπέθεντό τινι πρὺ τοῦ Μαρτυρίου ξίφος ἐλάσαι κατὰ 

τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ. Παῦλος δέ, ὁ ἔκδικος τῆς ἐκκλησίας, ὑπερ- 

ωμίας ὢν τὴν πληγὴν κατὰ τῆς κεφαλῆς ἐδέξατο καὶ ἐκινδύνευσεν' 

' rov δὲ ἐπίβουλον τῇ Λεγομένῃ σειρᾷ ἀνεῖλεν. | πάλιν ἐν τῇ συνάξει 

20 

25 

30 

τοῦ ógove ἐνήδρευσαν ἀνελεῖν Εὐφήμιον, ὃς ἰδιωτικῷ σχήµατι δια- 

φυγὼν ἐσώθη. | ̓ ναστάσιος δὲ Ó βασιλεὺς τὴν ὁμολογίαν αὐτοῦ 

παρὰ Εὐφημίου μετὰ βίας ἀφείλατο. | 

Τῆς θείας 

σαρκώσεως 
ἔτη vara. 

Ρώμης 
ἐπίσκοπος 
Γελάσιος 

ἔτη ε΄. 
à. 

Ῥωμαίων 
βασιλεὺς 

3 , 

Αναστάσιος 

ἔτη αζ’. 
E. 

Κόσμου 
ἔτη 

syn. 

Περσῶν 
βασιλεὺς 
Καβάδης 
ἔτη X. 

a. 

Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος 
Παλλάδιος 

“Ἱεροσολύμων  ᾿᾽άλεξανδρείας 
ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος 

ΠΜΜαρτύριος ᾿Αθανάσιος 
ἔτη E. ἔτη. η. ἔτη C. Erg «f. 

f. e. e. t. 

Τούτῳ τῷ ἔτει Ἰωάννης ó Σκύθης πολιορκῶν παρέλαβε τόν τε 

Aoyyivov, τὸν ἀπὺ µαγίστρων., καὶ 4ογγῖνον τὸν Σελινούντιον καὶ 

᾿θηνόδωρον καὶ τοὺς Λοιποὺς τυράννους. 

Κωνσταντ. 

ἐπίσκοπος 
Εὐφήμιος 

καὶ τούτους ἀποτεμὼν 

1 Σεληνούντιος mz Σεληνοῦντος y. — 2 κειµένου xy. — 4 ἐππορευόμενος 
y. — 5 µαγίστρος dez sine acc. ο. — Ἱ xal om. f. — συνάξας f. — 8 προσ- 
έταξεν om. ο. — παρακαλέσαντας g παρακαλέσαντος c. — 9 Ἰωάννην τὸν m. XZ 
τὸν Om. y Theod. — πατρίκιον om. h. — 12 καὶ add. er Α om. codd. — 
13 Εὐφημίω prius om. f. — 14 μαρτυρίου] µιτατωρίου Theod. L. — 15 6 om. h. 
— 17 ἐπιλεγομένῃ f. — σέρᾳ Theod. L. — Iterum ergo in collecta insidiati 
Euphemium consiliati sunt interimere A. — 19 αὐτοῦ om. y. — παρὰ Εὐφ. τὴν 
ὁμο]. αὐτοῦ ο. — professionem suam, de qua praedictum est A. — 30 gera 
βίας om. hy. — ἀφείλατο z ἀφείιετο x ἀνείλατο Í ἀνεῖλεν ἀνείλατο em, — 
28' Εὐφήμιος om. h. — 29* ἔτη X. z. — 30! ἕ om. y. — 82 Σεληνούντιον efz 
Σεληλούντιον m. 

Theod. Τι, 1I, 9 

Theod. L. I1, 12 

Theod, L. IJ, 11 

120 P 

Theod. L. 1, 8 

A. M, 5988 
216 B 
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τὸς κεφαλὰς αὐτῶν εἰς τὸ Βυζάντιον ἔπεμψεν ᾽άναστασίω τῷ βασιλεῖ. 

᾽{ναστάσιος δὲ ἰππικὺν ἐπιτελέσας τὰς κεφαλὰς τῶν τυράννων καὶ 

τοὺς πεμφθέντας δεσµίους τῶν Ἰσαύρων ἐδριάμβευσεν, καὶ ἐπὶ 
σκολόπων ἐν Συκαῖς ταύτας ἀναρτήσας πᾶσιν ἐδημοσίευσεν. τὸ δὲ 

"αλῆθος τῶν Ἰσαύρων εἰς τὴν Θράκην µετῶκισεν. Ιωάννην δὲ rov 

Theod. L. I, 10 

cf. Georg. Mon. 
p. 522, 15 

"Theod. L. IH, 12 

217 B 

A. M. 5989 

Theod, L, IT, 15 

121 P 

Theod. L. II, 14 

A. M. 5990 

Σκύθην καὶ τὺν ἕτερον Ἰωάννην róv Κυρτὺν ὑπατείας καὶ τιμῆς 
ἠξίωσε µεγόλης"  Εὐφημίω δὲ τῷ ἐπισκύπω ἐδήλωσε δι Εὐσεβίου 
µαγίστρου" "a( εὐχαί Gov, ὁ μέγας, τοὺς φίλους σου ἠσβόλωσαν. ' 

συναγαγὼν δὲ ὁ βασιλεὺς τοὺς ἐνδημοῦντας ἐπισκόπους κατὰ Εὐφη- 

µίου ἐνεκάλει, ot καὶ χαριζόµενοι τῷ βασιλεῖ ἀκοινωνησίαν καὶ καθαί- 

ρεσιν αὐτοῦ ἐψφηφίζοντο. προχειρίζεται δὲ ὁ βασιλεὺς Μακεδόνιον 

ἐπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, σκευοφύλακα ὕντα «τότε τῆς αὐτῆς 

ἐκκλησίας). ὁ μέντοι λαὺς διὰ τὸν Εὐφήμιον ἐστασίαξεν' καὶ εἰς 

τὸ (πποδρόμιον ἔδραμον λιτανεύοντες. GAÀ οὐδὲν ὀνῆσαι ἴσχυσαν, 
τοῦ βασιλέως κακῶς vixüv σπεύδοντος. Μακεδόνιος δὲ κακῶς πεισθεὶς 

᾽ναστασίῳω ὑπέγραψε τῷ ἐνωτικῷ Ζήνωνος. | 
Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος ἸΜακεδόνιος ἔτη τς’. 

£e ὃν ws ντος οὓς 

| Toro τῷ ἔτει Εὐφήμιον ᾽άναστάσιος εἰς Εὐχάῖϊτα ἐξόριστον 

ἀπέστειλεν. ὁ δὲ λόγον [τησε διὰ. Μακεδονίου λαβεϊῖν, ἀνεπιβού- 

Λευτον μεῖναι ἐν τῷ ἀπάγεσθαι. ἐπιτραπεὶς δὲ Μακεδόνιος δοῦναι 

τὸν λόγον, εἰδερχόμενος ἐν τῷ βαπτιστηρίω πρὺς τὸν Εὐφήμιον 

ἀφελεῖν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ ὠμόφορον τῷ ἀρχιδιακόνω προσέταξεν, καὶ 
οὕτω λιτὺς πρὺς Εὐφήμιον εἰσελθὼν δανεισάµενός τε χρήματα δέ- 
δωκεν Εὐφημίω., | ὡς παρὰ πολλῶν ἐπαινεθῆναι κατὰ τοὺς δύο 

τρόπους. | ἀσκητικὺς γὰρ ἦν καὶ ἱερός, ὧς ὑπὺ Γενναδίου τραφείς, 
* * , PY Ls -- 

οὗ καὶ ἀδελφιδὸς ὑπῆρχεν. | 

Τῷ à' αὐτῷ frt ᾽άθανασίου, τοῦ ἐπισκόπου Αλεξανδρείας, 

τελευτήσαντος. ἐχειροτονήθη ἀντ᾽ αὐτοῦ Ἰωάννης ὁ Μονόζων. πρε- 
σβύτερος καὶ οἰκονόμος., ὁ ἐπίκλην ᾿Ημοῦλα. 

Ῥώμης ἐπίσκοπος ᾽4ναστάσιος ἔτη B. 
᾽Αλεξωνδρείας ἐπίόκοπος Ἰωάννης ἔτη 9. 

ἕ. y. α. p. y. «. 4. 

9 καὶ ἐπὶ Σκύθας ταύτας ἀναρτήσας y. — 4 πᾶσιν] ταύτας c om, d. — 
τῶ δὲ πλήθει em τὰ δὲ πλήθει f£. — 5 µετώκησεν codd. --- 6 τὸν ἕτερον z 
ἕτερον cy om, d. — ὑπατίας yz. — T μεγάλης ἠξίωσεν xz. — 8 ὁ µέγας om. g. 
— ἠσκόλωσαν em. — 192 τότε τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας add. επ Α om. codd. — 
13 ἑστασίαξον g. — 14 [πποδρομεῖον efx. — 19 τῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει d, — Εὐχάϊτα 
Theod. Εὐχάϊταν dz Εὐχαΐταν cy. — ἐξόρ. ἀπέστειλεν] ἐξώρισεν y. -- 20 λα- 
1εὶν g. — 291 ἀγαπᾶσθαι f. — 33 πρὸς Eíq. f. — 38 ὠμοφόριον ο Theod. 
ὠμόφορον rell. — 924 εἰσελθὼν πρὸς Εὐφήμιον x. — 926 ὡς] àv y. — 21 ἆδελ- 
φός f ἀδελφόπαις d. — 38 Αναστασίου y. — 30 Ἡμούλα em Ημοῦλας Bent- 
ley ep. ad Millium in edit. Malalae Bonn p. 746. 
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Tovro τῷ ἔτει ἐπιδρομῆς τῶν λεγομένων Σκηνιτῶν ᾽άράβων ἐν οἵ. Επαρν. ΠΤΙ, 36 
Εὐφρατησίαᾳ γενομένης ἐν Βιθραψᾷ καλουµένω χωρίῳω πρώτῳ τῆς 318 B 

Συρίας, Εὐγενίου στρατηγοῦ τῶν ἐκεῖσε xcv αὐτῶν παραταξαµένου, 

ἀνδρὺς λόγω καὶ ἔργῳ σπουδαίου, ἐκράτησε τῆς μάχης. οἱ δὲ νικη- 

Δέντες Περσῶν ὑπόσπονδοι ἦσαν τῆς Νααμάνου τοῦ φυλάρχου 

φυλῆς. τύτε καὶ ᾿Ῥωμανὺς τῆς ἐν Παλαιστίνη δυνάμεως ἄρχων, 

ἀνὴρ ἄριστος., εὐβουλία καὶ στρατηγία χειροῦται εἰς πόλεμον "2ya- 

gov, τὸν τοῦ ᾿άρέθα., τοῦ τῆς Θαλαβάνης ὀνομαζομένου παιδός, σὺν 

αἰχμαλώτων πλήθει πολλῶ. κατηγωνίσατο δὲ καὶ ἐφυγάδευσε πρὺ 
10 τῆς μάχης ἐκείνης ὁ 'Βωμανὺς καὶ ἕτερον Σκηνίτην. Γαβαλὰν óvó- 

ματι, καταδραµόντα τὴν. Παλαιστίνην πρὺ τῆς αὐτοῦ παρουσίας. 

τότε καὶ τὴν νῆσον Ἰωτάβην, κειµένην ἐν τῷ κόλπω τῆς ἐρυθρᾶς 

Θαλάσσης καὶ ὑποτελῆ φόροις οὐκ ὀλίγοις ὑπάρχουσαν βασιλεῖ 'Po- 

µαίων, κατασχεθεῖσαν δὲ μεταξὺ ὑπὺ τῶν Σκηνιτῶν ᾽4ράβων, µά- 

χαις ἰσχυραῖς ὃ ᾿Ρωμανὺς ἠλευθέρωσεν. αὖθις roig Ῥωμαίοις πραγ- 
ματευταῖς δοὺς αὐτονόμως οἰκεῖν τὴν νῆσον καὶ τὰ ἐξ ᾿Ινδῶν 

ἐκπορεύεσθαι φορτία. καὶ τὸν τεταγμένον βασιλεῖ φόρον εἰσάγειν. 

q. ἂν Bo 4-4 δν A. M. 5091 

Tovro τῷ ἔτει Μακεδόνιος γνώµῃ τοῦ βασιλέως ἑνῶσαι τὰ 155 P 

90 μοναστήρια τῆς βασιλίδος ἔσπευδεν ἀποσχίζοντα διὰ τὸ ἑνωτικὺν 
Ζήνωνος. ἀδυνατῶν δὲ τοῦτο ποιῆσαι συνεβούλευσε τῷ βασιλεῖ 219 B 

τοὺς ἐνδημοῦντας ἐπισκόπους συνελθεῖν καὶ τὰ ἐν Χαλκηδόνι καλῶς 

δογµατισθέντα ἐγγράφως βεβαιῶσαι. ὕπερ καὶ γέγονε δι ἐγγράφου 

πράξεως. καὶ προετρέπετο τὰ μοναστήρια πρὺς ἔνωσιν, μάλιστα δὲ 
25 τὴν «4ίου μονὴν καὶ Βασιανοῦ καὶ τῶν ᾽άκοιμήτων καὶ Ματρώνης, 

& τινα μᾶλλον καὶ ἀπέσχιζον τῶν δεχοµένων τὸ ἑνωτικὺν Ζήνωνος 

καὶ ἐξορίας προθύμως ὑπέμενον. ἐνστάντων οὖν αὐτῶν. συνεῖδε 

Μακεδόνιος τῇ προαιρέσει αὐτῶν καταλιπεῖν αὐτούς. 3 διωγμὸν 

[21 

15 - 

A v. 1 in ordinem redit b. — Σκηνιτῶν z Σκηνητῶν bxy. — 2 Εύφρα- 
σίᾳ b. — γεναμένης b. — Βιθράψα b sine acc. c. — 3 παραταξαμένου --- ἐκράτησε 
0m. em. — 4 ἀνδρὸς λόγω καὶ foyo x ἀνδρὸς ἔργω καὶ λόγω z ἀνδρὺς καὶ 
ἔργῳ f ἀδρὸς καὶ ἔργω b. — 5 Νααμάλου b Νααμάτου d cf. Euagr. ΥΙ, 5. --- 
6 ἐν Παλαιστίνης b. — 1 εὐβουλία scr. e coni. ἐν βουλίᾳ b ἐν βουλῇ xyz. — 
εἰς Om. b ge. πολέμῳωὮ. — "Oyagov b "Ayagor γε. — 8 θΘαλαβάνης bz 
Χλαλαβάνης d Χαλβάνης c Φαλαβάνης ef Βαλάνης m. — ὀνομαζομένης x. — 
παϊδαὮ — 10 ἐκεῖνος y om. h. — Σκηνίτην g Σκηνήτην bhx Σκηνητήν y. — 
Γαβα]άν b (cf. Proc. Pers. I, 18 p. 89) Γάμµα]λον emz . Γαμαλόν f Γαμάλανον 
x. — 12 Ἰωτάβην τὴν νῆσον Xyz. — Ἰωτάβιν b. — 19 ὑπὸ τέλη b ὑποτελλει 
sine acc. h ὑποτελεῖς y. — ὑπάρχουσιν y. — βασιλεῖς b. — 14 δὲ om. b. — 
Σκηνιτῶν z Σκηνητῶν bxy. — 16 αὐτονόμως κ αὐτὸν ὅμως y αὐτῶν ὅμως b 
αὐτὸν ὁμοίως z. — 17 ἐμπορεύεσθαι x. — βασιλέα b τῇ βασιλείᾳ x — 
91 ἀδυνάτων h ἀδύνατον b. — 33 εἰσελθεῖν b. — 34 προέτρεπε yz. — 
95 Βασγιανοῦ b Βασσιανοῦ c. — 97 ἐξορίαν x. — αὐτῶν om. y. — συνεῖδεν b 
συνῆκεν Xz συνεῖ καὶ em σὺν εἶν xa(f. — 38 5] εἰ b. 



''heod. Τ,, IT, 18 
Cram. 

Aneed, JI 106 

?20 B 

Cram. 
Aneed. II, 106 

cf. Theod. Lect. 
frg, p. 532 

A. M. 5992 

123 P 
Theod. L. II, 16 
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ἐγεῖραι κατ αὐτῶν. Ματρῶνα δὲ fj ὁσία ἔτι ζῶσα καὶ μὴ κοινω- 
νοῦσα σὺν ταῖς σὺν αὐτῇ ἀσκητρίαις διὰ τὺ ἑνωτικὸν Ζήνωνος πα- 

ράδοξα πολλὰ ἐνεδείξατο, Χρυσαορίου, διακόνου τῆς ἐκκλησίας, 

αὐτὴν ἀναγκάζοντος. καὶ ἄλλη δέ τις Σοφία καλουµένη ἐπίσημος 

ἐν μοναζούσαις πολλὰ παθοῦσα μεγάλην ὑπομονὴν ἐνεδείξατο. 

Θευδέριχος δὲ ὁ "άφρος διάκονον ἔχων ὀρθόδοξον πώνυ ἀγαπώμενον 
bx αὐτοῦ, µεταθέμενον δὲ εἰς ᾿ρειανισμόν., χαριζόµενον Θευδερίχω 
ἀρειανίζοντι, ἀπέτεμεν αὐτὸν ξίφει εἰπών' "εἰ τῷ θεῷ πίστιν οὐκ 

ἐφύλαξας, οὐδὲ ἐμοὶ φυλάξεις.  Παλλαδίον δὲ τοῦ ἐπισκόπου ᾿4ν- 

τιοχείας τελευτήσαντος. Φλαβιανὸν πρεσβύτερον καὶ ἀποκρισιάριον 

τῆς ἐκκλησίας ᾽άντιοχέων ὁ βασιλεὺς ἐψηφίσατο. φασὶ δὲ Φλαβιανὺν 

τοῖς ἐν Χαλκηδύνι δόγµασιν ἀντικεῖσθαι. || Ὀλύμπιος δέτις ᾿4ρειανὺς 
ἐν τῷ Ελενιανῶν βαλανείῳ λουόµενος., δεινῶς βλασφημήσας ἐλεεινῶς 

ἐν τῇ νεροφόρῳω τέθνηκεν' ὕπερ ἐν εἰκόνι ἐγράφη. Εὐτυχιανὺς δέ 
τις πρῶτος τῶν διαιταρίων δώροις. πεισθεὶς ὑπὺ τῶν ᾿4ρειανῶν τὴν 

ἀνατεθεῖσαν εἰκύνα τοῦ Ὀλυμπίου καθεῖλεν' καὶ ἐξετάκη δεινῶς τὸ 

σῶμα ὀπὺ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἀπέθανεν. | 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

ελλβ. ἔτη v»g. ᾿4ναστάσιος Καβάδης ᾿ναστάσιος 
Erg xt. ἔτη X. ἔτη ὅ’. 

9. E. y. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

ΠΜακεδόνιος ΠΜαρτύριος Ἰωάννης Φλαβιανὺς 
Erg τς’. Erg qf. ἔτη 9. ἔτη vw. 

'. E. y. a. 

| Τούτω τῷ ἔτει Φῆστος, συγκλητικὺς ᾿Ρώμης., ἀποσταλεὶς πρὺς 
᾽αναστάσιον διά τινας χρείας πολιτικὸς τὸς µνήµας τῶν ἁγίων ἆπο- 

στόλων Πέτρου καὶ Παύλου πανηγυρικώτερον ἐπιτελεῖσθαι ᾖτήσατο, 
ὃ καὶ κρατεῖ µέχρι νῦν. Μακεδόνιος δὲ πρὺς ᾿4ναστάσιον., ἐπίσκο- 

1 Ματρώνα ehm sine acc. c. — ὁσία] ἁγία x. — 2 σὺν αὐτῇ] Gv» αὐ- 
ταῖς y. — 8 Χρυσαυρίου d Χρυσαωρίου m. — 4 αὐτῆς b. — 6 δὲ om. bm. — 
᾽φρός b. — 7 περιθέµενον ef περιθέµενος m. — χαριζόμενος dhy. — Θευ- 
δερίζω b. — 8 πίστιν b Cr. Th. τὴν πέστιν xyz. — 10 τὸν πρεσβύτερον f. — 15 a»- 
τίκεισθαι bcf. — 18 Ἐλενανώῶν απ ἸἘλενιανὸν b Ἐλενιανῷ d Ελενιανῶν sine 
spir. c. Ἐλινιανῶν πι Ἐλινιανῶν sine spir. e 'EA«vov f Helianensium Α. — 
ἐλεεινός b. — 14 νιροφόρω b. — ᾿Ἐντυχιανός b. — 15 διεταρίων b. διαταρίων 
d. — πλησθείς f. — τῶν om. h. — 16 τῶν Ὀλυμπίου c οἱ ut tid. ἆ τοῦ Εὐ- 
τυχιανοῦ b. — τὸ σῶμα αὐτοῦ y. — 26' Ἠλίας bz 'Hàiéag cy cf. dissert. de 
codd. Theoph. — 303 ἔτη 9' bey £r ς g. ἔτη y. h. — 97* &'. Ὁ «. ez om. y. 
— 91* y'. om. y. — 28 Φήστος em Φηστος sine acc. f diarog Ὁ Φίστος h, — 
80 ἠτήσαντο g. 
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zov Ρώμης. συνοδικὰ διὰ Φήστου πέµψαι βουληθεὶς ἐκωλύθη παρὰ 
τοῦ βασιλέως. | 

be Red. xo qus Bp. À. M. 5993 

| Tovro τῷ ἔτει Φῆστος ἀπερχόμενος ἐν Ρώμῃ συνέθετο τῷ βα- Theod. L 11, 17 
σιλεῖ ᾿4ναστασίῳ πείθειν ᾽άναστάσιον τὸν πάπαν δέξασθαι TO ἕνω- 

τικὺν Ζήνωνος. τοῦτον δὲ οὐ κατέλαβε ζῶντα. ὑποφθείρας δὲ διὰ 131 Ἡ 
χρημάτων πολλοὺς Ψηφίζεται παρὰ τὺ ἔθος ᾿Ῥωμαίων ἐπίσκοπον 

4αυρέντιόν τινα, ὃς καὶ ἐχειροτονήθη ὑπὺ τοῦ ἑνὸς µέρους. οἱ δὲ 

ὀρθοδοξότεροι διαιρεθέντες χειροτονοῦσι Σύμμαχον ἕνα ὄντα τῶν 

10 διακόνων. ἔνθεν λοιπὺν ἀταξίαι πολλαὶ καὶ φόνοι καὶ ἁρπαγαὶ γε- ' 
γύνασιν ἐπὶ τρία ἔτη., ἕως οὗ Θευδέριχος ὁ "άφρος κρατῶν τηνικαῦτα 

Ρώμης. καίπερ ᾿ἀρειανὺς v, σύνοδον κροτήσας τοπικήν, Σύμμαχον 
μὲν ἐπίσκοπον Ρώμης ἐκύρωσεν, «{αυρέντιον δὲ εἰς Νοκέρειαν τὴν 
πόλιν ἐπισκοπεῖν προσέταξεν. ὁ δὲ μὴ ἡσυχάσας. ἀλλὰ στάσεις 

15 κινῶν ὑπὺ Συµµάχου καθαιρεῖται καὶ εἰς ἐξορίαν πέµπεται. καὶ 
οὕτω κατεπαύθη 5 στάσις. | 

| TG à' αὐτῷ ἔτει ᾿4ναστάσιος ἀνέστειλε TO χρυσάργυρον καὶ Theod. L. 1, 53 

τὰ κυνήγια καὶ τὰς ἀρχὰς ὠνίους οὔσας δωρεὰν προεβάλλετο. | ον 

ta 

Ῥώμης ἐπίσκοπος Σύμμαχος ἔτη i. A. M. 5994 
90 M. Pe ο €. D. 4. y. 

Tovro τῷ ἔτει γέγονε πάλιν «Σαρακηνῶν ἐπιδρομὴ ἐν τε Φοινύχῇ ct goagr. 111,36 

καὶ Συρία καὶ Παλαιστίνη, μετὰ τὴν Ὡγάρου τελευτὴν Βαδιχαρίμου, 
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, δίκην θυέλλης ἐπιδραμόντος τοῖς τόποις, καὶ 

ὀξύτερον. ἤπερ ἐπέδραμεν. μετὰ τὴν λείαν ἐπαναδραμόντος, ὥστε ον n 
5 μηδὲ ἐπιδιώξαντα ᾿Ρωμανὺν καταλαβεῖν τοὺς ἐχθρούς. 

Τῷ à' αὐτῷ ἔτει καὶ οἱ καλούμενοι Βούλγαροι τῷ Ἰλλυρικῷ καὶ 

Θράκῃ ἐπιτρέχουσι καὶ ἐπανατρέχουσι πρὶν γνωσθῆναι αὐτούς. 

tU Γή 

1 συνοδικά b Th. συνοδικὀόν rell. A. — διὰ Φίστου fh διὰ Φείστου ᾳ 
διὰ dierov b. — 8 i. s. X. &. B. δ. B. z om. f. — 4 Φήστος f. Φϊστος b 
Φίστος h. — 5 πάππαν g. — 8 τοῦ om. f. — 9 ὀρθόδοξοι y. — 11 ἐπὶ ἔτη y'. b. 
— ᾽Αφρὸς b. — 12 τοπικόν g. — 13 ἐκύρωσεν — 14 ἐπισκοπεῖν προσ. om. em, — 
ἐκύρωσεν om. c. — Νοκέριαν h Νοβερεῖαν ἓ Νοκερὰς b. — 14 ἐπισκοπεῖν b 
ἐπίσκοπον cz om. f locari praecepit episcopum A. — ἄλλας στάσεις b. — 
15 καθαίρεται b. — cv. 17. 18 b in mg. colore rubro appictos exhibel. — 17 τὸ 
b Cr. Theod. τὸν rell — 18 ἀρχὰς ὀνίους b ἀρχιωνίους cg ἀρχιονίους Ἡ ἆρ- 
χιωνίας y. — προσεβάλλετο b προεβάλετο y. — 19 ἔτη β΄ cf. — 920 ια. P. ar. 
€. y. €. y. τε ux. ζ. QE. f) a. c. E. s. B. y. — 21 τε] τοι g. — 2 καὶ 
Παλαιστίνη add. ex b Euagr. om. xyzÀ. — Ὀγάρου b Ay&gov rell. A. — Ba- 
διχάρµον b. — 38 καὶ ὀξύτερον om. g. — 924 ἤπερ ο εἶπερ bdyz. — λείαν cg 
λίαν bdhy. — ἐπαναδραμόντος b ἐπιδραμόντος xyz. — 95 μηδὲ add. b om. 
xyz. — καταβαλεῖν g. — 36 τῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει bd τούτῳ τῷ ἔτει cyz hoc etiam 
anno À. — Βούλγαροι b et sec, m. f. Βούλγαρεις dz Βούλγαρις em Βουλγαφρεις 
sine acc. c. — τὸ "lÀÀivgixóv καὶ θράκην b. — Στ καὶ ἐπανατρέχουσι add. ex b 
0m. XyzÀ. 
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A. M. 5995 Ἱεροσολύμων ἐπίσόκοπος να” Σαλούστιος ἔτη η. 
i. 44 Bo Dow. qs 4. 

124 P Τούτῳ τῷ ἔτει σπένδεται πρὺς ᾿4ρέθαν ᾿4ναστάσιος, rov Βαδι- 
χαρίµου καὶ ὨΩγάρου πατέρα. Tov τῆς Θαλαβάνης λεγόμενον, καὶ 

Aoiztóv πᾶσα ἡ Παλαιστίνη καὶ ᾿4ραβία καὶ Φοινίκη πολλῆς γαλήνης καὶ 5 

Tram. Ἡ, os εἰρήνης ἀπήλανον. || ἐν Νεοκαισαρείᾳ δὲ μέλλοντος γένεσθαι σεισμοῦ, 
στρατιώτης ὁδεύων ὡς δύο στρατιώτας ἐπ᾽ αὐτὴν εἶδε καὶ ὄπισθεν 

, a et ' * * T [4 , , 
ἄλλον κράξοντα" "φυλάξατε τὺν οἶκον, ἐν e ἡ Θήκη Γρηγορίου 

éGrív." γενοµένου δὲ τοῦ σεισμοῦ, rO πλεῖστον µέρος τῆς πύλεως 

] ἑπτώθη πλὴν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ 9«vucrovoyob. | 10 

Α.Μ. 096 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

ες’. ἔτη vss. ᾿Αναστάσιος Καβάδης Σύμμαχος 
Ey xf. ἔτη XY. ἔτη ig. 

wU. 9. y. 15 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσχοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
ΠΜακεδόνιος Σαλούστιος Ἰωάννης Φλαβιανὺς 

ἔτη i8. Ery η. ἔτη 9. ἔτη y. 
η. B. E e. 20 

ο λα | Tovro τῷ ἔτει Καβάδης, ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς, χρήματα 
ἀπαιτεῖ ᾽᾿Αναστάσιον. ὁ δὲ ᾽άναστάσιος, εἰ μὲν δανείσασθαι βούλοιτο, 
ἔγγραφον ὁμολογίαν ἔλεγε ποιῆσαι, εἰ δὲ ἄλλω τρόπω. μὴ διδόναι. | 

Peor paa τῦθεν παρασπονδήσας τὴν γενοµένην απρὺς Θεοδύσιον τὸν νέον ἔμπροσ- 
233 B Bev εἰρήνην ἐπέρχεται μετὰ πλήθους πολλοῦ Περσικοῦ τε καὶ ἐπεισ- 5 

άκτου πρότερον μὲν ᾽άρμενίαν καὶ λαμβάνει Θεοδοσιούπολιν, Κων- 
σταντίνου προδόντος αὐτήν. ἀνδρὺς συγκλητικοῦ τε καὶ Ἰλλυρίων 
ἄρξαντος ταγμάτων. εἶτα εἰς Μεσοποταμίαν ἐλθὼν "αμιδαν ἐπολιόρ- 

χει, Ῥωμαϊκοῦ στρατεύματος ἀξιολόγου µήπω τοῖς τόποις ἐνδημοῦντος, 

᾽λυπίου δὲ uóvov βοήθειαν ἔχοντος ὀλίγην, ἀνδρὺς πανταχόθεν 30 
ἐπαινετοῦ καὶ φιλοσοφίας ἐραστοῦ, μάλιστα τὴν ἐνδεχομένην περί τε 

τὴν φυλακὴν τῶν πόλεων παὶ τὰ ἀπόθετα τῶν τροφῶν ἐπιμέλειαν 

c 

1 Ἱερ. ἐπ. Νασαλούστιος b Περ. ἐπ. Αναστάσιος γε. — 4 Ὠγάρου b 
᾿Αγάρου rell. — 6 ἀπέλανον c. — 10 πλὴν τοῦ ναοῦ τοῦ ay. Τρ. z. — τοῦ θαυματ- 
ουργοῦ add. er bAÀ Cr. Th. om. xyz. — 13' ελλ codd. — 18" νζ codd. — 
18* Σαλούσειος Ηλίας cy. — 19? ἔτη νη΄ g. — 20' η] £ b. — 20? β om. bey. — 
91 τῶν om. b. — 92 ἀπαιτεῖ bd ἁπήῄτει xz. — 38 τρόπω--- γενοµένην om. f. — 
925 ἐπισάκτον gy. — 36 εἰς Aouevín» yz εἰς om. bx. --- Θεοδοσιούπολιν em 
Θεοδοσίου πόλιν f Θεοδοσούπολιν b Θεοδοσόπολιν dz Θεοδοσόπολιν s. Θεοδο- 
σιόπολιν ο. — 27 τε om. d δὲ f. — καὶ om. yz. — 38 ταγμάτων b. τάγματος 
rell. — ἐλθόντος h. — πόλιν Au. y. — "Auida» οπι ᾽Αμίδαν bz Αμιδὼν df sine 
acc. c, — ἐπολιώρκει g. — 39 µήπω τοῖς b µήπω om. xz µήπω τοῖς Om. y. 
— 80 ἔχοντες b. — 31 ἐπαινετοῦ] αἰτοῦ g. — δεχοµένην g. — 32 τὴν om. x. 
— ἐπιμέλεια Ὁ ἐπιμελεία m ἐπιμελία ef. 
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ποιουµένου. ὧκει δὲ αὐτὺς ἐν Κωνσταντίνῃ. σταδίοις qf κατὰ δύσιν 

ἀφεστώσής Νισίβης, * ὕσισοι καὶ 9j uide πρὺς ἄρκτον. ἀλλὰ χρόνου 

τινὺς μεταξὺ ῥεύσαντος, καί τινων μερικῶν συμπλοκῶν Πέρσαις τε 

καὶ ᾿Ῥωμαίοις γενοµένων., καθ Gg ποτὲ μὲν ἐλάττους. ποτὲ δὲ ἐπι- 
6 κρατέστεροι τῶν ἐθνῶν ἐν διαφόροις τύποις γεγόνεισαν οἳ ᾿Ρωμαῖοι, 

τέλος "άμιδα προδίδοται τοῖς ΠΠέρσαις, πολιορκηθεῖσα μὲν ὑπὲρ τοὺς 
τρεῖς µῆνας παρὰ τῶν βαρβάρων. προδοθεῖσα δὲ νύκτωρ ἐξ ἑνὸς 130 v 
τῶν πύργων ὑπὺ μοναχῶν φυλαττομένων. κλίµαξιν οἱ πολέμιοι χρη- 
σάµενοι καὶ οὕτως ἔσω τῆς πύλεως γεγονότες ληΐζονται πᾶσαν καὶ 

10 καθαιροῦσι καὶ πλοῦτον λαμβάνουσι πολύν, Κουάδου τοῦ βασιλέως 4 B 

ἐπὶ ἐλέφαντος εἰς αὐτὴν ἐλθόντος μετὰ τρίτην ἡμέραν τῆς προδοσίας 
καὶ πλοῦτον μὲν ἀφελομένου πολύν, Γλώνην δὲ καταλιπόντος τῇ 
πόλει φύλακα. Κουάδου εἰς Νισίβιν ἐπαναζεύξαντος τὴν πύλιν, καὶ 

τῆς Περσικῆς δυναστείας μεταξὺ ᾽άμίδης καὶ Κωνσταντίας διατρι- 

15 βούσης, 
εδ. d. δ. 9. y. η. s. A. M. 5991 

Τούτῳω rà ἔτει στέλλεται παρὰ τοῦ βασιλέως ᾽άναστασίου στρατιὰ ct. Proc. Pers.1,8 

Γότθων τε καὶ Βέσσων καὶ ἑτέρων Θρακίων ἐθνῶν., στρατηγοῦντος 
τῆς £v καὶ ἐξαρχοῦντος αὐτῆς ᾿4ρευοβίνδου, τοῦ «{αγαλαΐφου παιδός, 

20 ὑπάτου γεγονύτος ὁρδιναρίου, (τούτου πρὺς πατρὺς ἐγένετο πάππος 

᾿ρεόβινδος, ὁ κατὰ τὺν Θεοδοσίου τοῦ νέου χρόνον εὐδοκιμήσας 

κατὰ Περσῶν' ἐτέχθη δὲ ᾿άρεύβινδος τῷ «{αγαλαΐφῳ ἀπὺ Γοδισθέας, 
τῆς ᾽4ρδαβουρίου θυγατρὺς τοῦ παιδὺς "σπαρος, οὗ πρόσθεν ἐμνη- 
μονεύσαμεν) ἐπὶ δυναστεία µεγάλῃ. συναπεστάλησαν δὲ τῷ ᾿4ρεοβίνδω 

1 ἐν Κωνστ. b Κωνσταντίνης xyz. — σταδίοις qf. b σταδίοις vf. ch 
σταδίους νζ. dy σταδίοιν f. g. — καιὰ δύσης h. — 2 ἀφεστώσης bgx ἐφ- 
εστώσης hy, — Νίσιβις g. — Nic. ὅσισοι xal ἡ Au. b Nic. καὶ "Ap. xyz 
ἀφεστώσῃ ἨΝισίβιο ὡς ἴσοις xal ἡ μ.ὶ — "Auida gy ᾿μηδα h ᾽Αμίδα b 
Ἁμιδὰ d sine acc. c. — 4 καθ ag μέν ποτε μὲν y. — b τόποις add. ex b om. xyz. 
— γεγόνεισαν bd. γεγόνασιν rell. — oi om. x. — 6 Αμιδὰ προδίδοται τ. IT. πολιορ- 
κηθεῖσα ---προδοθεῖσα b ᾿Άμιδα προδίδωσι τοῖς II. πολιορκηΏεἴσαν ---προδοθ sica 
h "4uida» προδίδωσι v. II. πολιορκηθεῖσαν — προδοθεῖσαν ᾳ ᾽μιδαν προδίδωσί 
τις T. Π. πολιορκηθεἶσαν --προδοθεἶσα (προδοθεῖσαν x) Xy. — Ἱ παρ αὐτῶν 
βαρβάρων g. — 8 φυλαττοµένου y. — κλίμαξιν b καὶ µάξιν dz καὶ µάζην y 
καὶ seq. lacuna c. xal xA(pabw? — 10 καθαίρουσι bf sine acc. c. — καὶ om. f. 
— Κουάδου b Καβάδου xyz item v. 18. — 11 μετὰ γ΄ ἡμέρας C μετὰ τὴν 
τρίτην ἡμέραν g. — 12 ἀφελομένου b οὐ xyz — Γλιώνην scr. e p. 141, 8 
coll. Proc. Pers. I, € Γλώην bxz Γλόην y. — τῇ πύλει (τὴν πόλιν h) κατα- 
Aimóvtog xyz. — 18 Νίσιβιν g Νισιβιν sine acc. ο Νισίβην h. — rr» om. g. — 
Αμίδης b Ἁμίδας d "4uidag yz "uideg sine acc. c. — 17 στρατιᾶ ἆ στρατία 
bcem στρατεία h. — 18 Βεσσῶν { Βεσσων sine acc. c Βέσων h. — Θρακίων b 
Θφακώων X θρᾳκῶν yz — 10 τῆς ἑῴώας yz. -- ἐξαρχοῦντος byz ἐξάρχοντος x 
ἐξάρχου Ovrog?. — «αλαγαΐφου yz. -- 30 ὑπατίου h. — πρός] πρὸ ο. — 
21 Αρέσβινδος em ᾿Αρσέβινδος f. — 92 αλαγαΐφῳ yz. — Γοδισθέας x Γο- 
δησθέας ehm Γόδης θέας b Γοσδησθέας f. «υαγησθέας g. — 23 Αρδαβαρίου f. 
— 924 δὲ om. b. — Agtofívdo em Αρεοβίνδῳ sed to in lit. sec. m. f. 

TurormANIS CHRON, I, 10 



5 B καὶ Ἰουστῖνος ó βασιλεύσας μετὸ ταῦτα, καὶ Ζήμαρχος καὶ ἕτεροί 

136 P 

?96 B 

146 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

καὶ ἕτεροι πλεῖστοι στρατηγοί, ὧν οἳ περιφανέστατοι Πατρίκιος 

ἦν καὶ Ὑπάτιος, ὁ Σεκουνδίνου καὶ τῆς ἀδελφῆς ᾽άναστασίου τοῦ 
βασιλέως víós, καὶ Φαρισμάνης, ὁ Ζουνᾶ πατήρ. τὸ γένος 4αξός, καὶ 
Ῥωμανὺς ὁ προειρηµένος ἐξ Εὐφρατησίας συναφθεὶς τῷ στρατεύµατι, 

τινες. τῆς δυνάµεως συνελθούσης ἐν. Εδέσῃ, πόλει τῆς Ὀσροηνῆς, 
καὶ Σαμοσάτοις, πόλει τῆς Εὐφρατησίως. καὶ οἱ μὲν περὶ πότιον 
καὶ Πατρίκιον ἠσχολοῦντο τὴν ”άμιδαν ἐλευθερῶσαι τῆς ΙΠερσικῆς 

φυλακῆς, ᾿4ρεόβινδος δὲ μετὸ ᾿Ρωμανοῦ καὶ ᾽σουάδου τοῦ φυλάρχου 
x«( τινων ἑτέρων στρατοπεδευσάµενος ὡς πρὸς αὐτὸν Κουάδην τότε 
εἰς τὺ Νισίβιος διατρίβοντα διαφύροις µάχαις καταγωνίζεται vo. Περ- 

σικὺν καὶ τοῦ Νισίβιος Κουάδην ἀπελαύνει καὶ πολλοῖς διαστήµασιν 

εἴσω χωρῆσαι τῆς χώρας πεποίηκεν. ἀνεῖλε δὲ καὶ στρατηγὺν µέγιστον 

τῶν Περσῶν ἐν μιᾷ συμπλοκῇ, οὗ καὶ τὸ ξίφος καὶ τὸ βραχιάλιον 
ἠνέχθη ᾿4ρεοβίνδω παρὰ τοῦ ἀνελόντος αὐτὺν Σκύθου, καὶ ἀξιόλογον 

ὡς μάλιστα φανὲν σύμβολον τῆς νίκης ἐστάλη τῷ βασιλεῖ. τῆς οὖν 
Περσικῆς στρατιᾶς ἐλαττωθείσης οὕτω τοῖς ᾿Ῥωμαϊκοῖς στρατηγοῖς 

παρασκευασάµενος Κουάδης εἰσπέμπει στράτευμα πλεῖστον κατὸ τῶν 

Ῥωμαίων, ὥστε ᾿4ρεόβινδον προτρέψαι τοὺς περὶ πότιον καὶ Πατρί- 
χιον, ἀπὺ τῶν περὶ ᾽4μιδαν τόπων εἰς συμµαχίαν αὐτῷ συνδραμεῖν. 

ἐκείνων δὲ παραιτηδαµένων διὸ φθόνον, ὑποχωρῆσαι ἠβουλήθη 

᾿ρεόβινδος καὶ εἰς τὺ Βυζάντιον εἰσελθεῖν, εἰ μὴ μόλις ᾽Αππίων ὁ 
Αἰγύπτιος, ὕπαρχος τότε τοῦ στρατεύματος Qv καὶ τῆς δαπάνης καὶ 

τῆς ἐποψίας πάντων προεστηκώς, ἐπέσχεν αὐτὸν ἐν τοῖς τόποις. 

διαφεροµένων δὲ τῶν στρατηγῶν πρὺς ἀλλήλους, Κουάδης εἰς Νισίβιν 

1 περιφανέστατοι bg περιφανέστεροι hxy. — 3 Φαρισμάνης b Φαρασμά- 
νης fhx Φαρασμανῆς ᾳ Φαφασβάνης em (Φαρεσμάνης Proc. Pers. 4, 8. Vand. 
M, 19). — Ζουνᾶ] Ζάννα Proc. Vand. lI, 19. — 4 Ἐὐφρασίας g. — ὕ βασι- 
λεύς f. — 6 μετελθούσης h. — ᾿Εδέσῃ em ᾿Εδέσει b Αἰδέσῃ dh Αἰδέσει g 
Αἰδέσση c ᾿Εδέσσῃ f. — τῇ πύλει dg. — Ὀσροϊνῆς (Ὄσρω. d) dz Ὀσροίνης by 
Ὄσροινης sine acc. c. — 1 Σαμοσάτοις bg Σαμωσάτοις hxy. — φρατησίας z. — 
ὕπατον y. — 8 Αμιδὰν bdg sime acc. ο. — 9 Αρσέβινδος y hic et aliis locis, 
ftem Αρέσβινδος haud raro. ρεοβίνδος b hic et plerisque locis. — τοῦ φυλάρχου b 
φυλάρχων xyz. — 10 ὡς] ὃς f. — Κονάδην b Καβάδην xyz item v. 12. — 11 εἰς τὸ 
Νισίβιος scr. coll. v. 15 εἰς τὸν Nioifmv b εἰς τὴν Νισίβιν dy εἰς τὴν Νι- 
σίβην ch εἰς τὴν Νίσιβιν g. — τὸ Περσικόν b τὸν Περσικόν y τῶν Περσι- 
*óv z τῶν Περσῶν x. — 12 τοῦ Νισέβιος b τοῦ Nícifog em et ut cid. pr. 
m. f τῆς Νισίβης hx τῆς Νίσιβις g. — 18 εἴσω χωρῇσαιν sig εὐχωρῆσαι b 
ὑποχωρῆσαι Xz. — µέγιστον om. f, — 14 βραχιάλιον be. βραχιόλιον fxz. βραχιονάλιον 
m.— 16 φανέν b qauív xyz. — 17 στρατίας cef στρατείας dh. — 18 Καβάδης 
codd. — στρατεύματα π]είστων b. -- τῶν om. z. — 19 Αρεσβοῦνδον em 
ρεσβούντον f. — τούς b τοῖς xyz. — 20 ἀπὸ τὸν--τόπον b. — "Άμιδαν dh 
᾽μίδαν b gidav sine acc. c. Ἅμιδα g Αμίνδα επι Αμιιδὰν f. — 21 διφθό- 
vov b. — διὰ φθόνον ὑποχωρῆσαι, 7g. y. — 22 ρέσβιος f. — καὶ om. y. — τὸ add. 
bd om. cyz. — μόνος z. — Ἀπίων b Ἁππήων h Αππίον cf. — 38 τότε] τε g. — 
καὶ om. C, — 34 προεσχηκώς g. — 95 Καβάδης codd. — Νίσιβιν g Νισίβην hx. 
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ἐλθὼν καὶ τὰ τῆς διχονοίας τῶν στρατηγῶν μαθὼν αὐτός τε πολὺς 

Qv τῷ πλήθει καὶ πολλαχοῦ τὴν ἑαυτοῦ στρατιὰν κατακερµατίζων 
πᾶσαν ὡς εἰπεῖν τὴν Ῥωμαϊκὴν κατέδραµε γῆν καὶ ἐδίωξε µέχρι Συριῶν 
αὐτῶν, πολλοὺς μεταξὺ πρὺς ᾿ρεύβινδον ὑπὲρ εἰρήνης ἐκπέμψας πρέ- 

σβεις καὶ ἐπὶ χρήµασι καταλύειν τὺν πόλεμον λέγων. οὕτω τοίνυν 
καὶ τὰ περὶ τὴν Ἔδεσαν μάλιστα καταδραµών, xc9' ἣν ὁ ᾿4ρεόβινδος 
jv: πλὴν οὐ πράξας ἐκεῖ δεξιῶς, ἀλλὰ παρ ἐλπίδας ἐλαττοῦται τῆς 

᾿Αρεοβίνδου μάχης. yvobg δὲ καὶ τὸν ᾽άμίδης φύλακα Γλώνην., rov 
στρατηγὺν αὐτοῦ, διαφθαρῆναι μηχανώμενον, ἐπανέρχεται κακωθεὶς 

10 διὰ ἑτέρας ὁδοῦ, καταφρονήσας τῶν ὁμήρων, οὓς δεδώκει τῷ ᾿4ρεο- 
βίνδω κατὰ τοὺς εἰρήνης λόγους" καὶ κατέσχον παρὰ τὰς συνθήκας 

᾽Αλύπιόν τε TOv χρηστὺν ἐκεῖνον καὶ Βασίλειον τὺν ᾿Εδεσηνόν' 
ὥστε μετὰ τὴν ἀναχώρησιν αὐτοῦ τὴν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα, χειμῶνος ἤδη 
καταλαβόντος, τοὺς μὲν στρατηγοὺς ᾿Ῥωμαίων ἐν διαφόροις τῆς Εὐ- 

15 φρατησίας καὶ Ὀσροηνῆς καὶ Μεσοποταμίας καὶ Σύρων καὶ ᾽άρμενίων sx: P 

διαιρεθῆναι πολίσµασι τὸν χειμέριον αὐλισθησομένους καιρόν. 

| Tó δ᾽ αὐτῷ ἔτει ἰππικοῦ ἀγομένου, ἀταξία γέγονε τῶν δύο SIR MT 

μερῶν, καὶ πολλοὶ ἀπέθανον ἐξ ἀμφοτέρων, ἐν oig καὶ ὃ víoóg ᾿άνα- 
στασίου τοῦ βασιλέως, ὃν εἶχεν ἀπὺ παλλακῆς' καὶ σφόδρα Λλυπηθεὶς 

20 ᾽άναστάσιος πολλοὺς ἐτιμωρήσατο καὶ ἄλλους ἑἐξορίαις παρέπεμψεν. 

ο - 

Κόσμου Της θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης  Α. M. 5998 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ᾿ βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

εἍνη. ἔτη υδη. ᾿ναστάσιος Καβάδης Σύμμαχος 
ἔτη xf. ἔτη λ’. ἔτη ιβ’. 

25 | με. ια’. i. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος 
Μακεδόνιος Σαλούστιος Ιωάννης Φλαβιανὺς 

ἔτη τς’. Fry qf. ἔτη 9. Ery iy. 
30 Ff. y- 9. Pb 

Τούτω τῷ ἔτει Κέλαρα τὺν µάγιστρον ὑπὺ τοῦ βασιλέως πεµφ- 

Βέντα μετὰ τῆς σὺν αὐτῷ πλείστης δυνάµεως, καὶ τὴν ὕλην σχεδὺν 

1 καὶ τά] κατὰ g. — 2 στρατειάν h στρατίαν dy. σερατιαν sine acc. c. — 
8 ἐδηίωσε gx. — Συρίων bd Xvguov sine acc. eg Συρίας hy. — 4 πολλὰς--- 
πρεσβείας x. — ὑπέρ] περί X. — 6 Αἴδεσαν z Αἴδεσσαν c. — ὁ add. ex b 
om. xyz. — 8 Αμύδης b (ης in cod. evanuit) ᾽Αμήδης c. — Γλώνην cz Γλόνην 
em Γλώην d et ut vid. b. Γλόην f. — 9 ungeavevousvoy f. — 10 τὸν Oungor 
b. — esfívóo b. — 11 κατὰ om. xyz addidi vestigia evanescentis scripturae 
cod. b secutus in quo hodie cernitur €» .. ον — 192 τε] δὲ b. — ἐκεῖνοι yz. — 
Ἐδεσινόν b Αἰδεσινόν dyz Αἰδεσινόν c. — 1b Ὠσροήνης d Ὀσαροϊνῆς z Ὀσροί- 
νης bey. — 16 πολίσµασι xz παλαίσμασι by. — αὐλιζομένους b. — 17 ἆγο- 
µένου b γενοµένου xyz. — 929? frg 9' om. h. — 803 θ΄ om. hy. — 31 τούτῳ 
τῷ ἔτει---ρ. 148, 23 ἐξωνήσασθαι om. d. — 31 Κέλαρα b Κέλωρα chy Κέλ- 
χωρα pr. m. e Κέλωρα corr. g. — µαγίστρον e sine acc. cg. 

19* 
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ἐξουσίαν παρειληφύτα σὺν ᾿4ρεοβίνδω τῷ στρατηγῷ., τούτοις κατε- 

πίστευσεν ὁ βασιλεὺς τὴν τοῦ παντὺς πολέμου διοίκησιν. ᾽Αππίωνα 

δὲ καὶ Ὑπάτιον µεταπέμπεται σπουδαίως εἰς τὺ Βυζάντιον, οὐκ &vay- 

x«(ovg ἡγησάμενος εἶναι τῷ στρατοπέδω διὰ τὴν πρὺς άρεόβινδον 
τὸν στρατηγὺν ἔχθραν, Καλλιόπιον δὲ τὸν στρατηγὺν ἐπιστήσας τῇ 

τοῦ δαπανήµατος ἀρχῃ. τοῦ Κέλαρος τοίνυν ἄριστα rov πάντα πόλεμον 
ἅμα τῷ ᾿άρεοβίνδῳ καὶ Πατρικίῳ καὶ Βωνόσω καὶ Τιμοστράτῳ καὶ 
Ῥωμανῶ καὶ τοῖς λοιποῖς κατὰ διαφόρους τόπους οἰκονομήσαντος" (ἦν 

93 Ἡ γὰρ ὁ ἀνὴρ μετὰ λόγου καὶ παιδείας πάσης χάριτος πολλῆς 9500 

239 B 

πεπληρωμένος καὶ ἀνδρεῖος, Ἰλλύριος μὲν τὺ γένος, ὕθεν καὶ ᾿άνα- 
στάσιος ὥρμητο") πολλὰ μὲν τῆς Περσικῆς χώρας καὶ φρούρια Ἔ ἐπι- 

δροµάς, τὰ μὲν πυρί, τὰ δὲ καὶ ἄλλοις καθῃρέθή τρόποις' ὥστε καὶ 

αὐτὴν Νισίβιν μικροῦ δεῖν ὑπὺ ᾿Ῥωμαίουᾳ γενέσθαι ἐκράτει γὰρ 

καὶ Λιμὺς τῶν Περσῶν τηνικαῦτα" tira καὶ ἐπανάστασις αὐτοῖς 

ἐπισυμβέβηκεν ἐθνικὴ τῶν λεγομένων Καδουσίων καὶ ἑτέρων ἐθνῶν, 
καὶ οὕτως ἁπλῶς ἐπικρατοῦσι τῶν ΙΠερσικῶν πραγμάτων ᾿Ρωμαῖοι, 

ὡς ἀποστεῖλαι Κουάδην ᾿άσπέτιον τὺν στρατηγὺν περὶ εἰρήνης ἐδπου- 
δασµένως διαλεχθῆναι ᾿Ρωμαίοις, καὶ 3j μηδὲν 3j ὀλίγον τι κομιζόµενον 
ἀποδοῦναι καὶ ᾽4μιδαν αὐτοῖς, οὕπω δυνηθεῖσι μετὰ µυρίων πύνων 
καὶ λιμὺν ἤδη πολὺν ἐπικρατήσαντα τῶν φυλόκων &xo Περσῶν αὐτὴν 

ἐξελέσθαι, καὶ διὰ τὴν τοῦ τύπου Ofciv καὶ τὸ τῶν τειχῶν ἀκατά- 
Avrov. πλὴν οἱ στρατηγοὶ χειμῶνα πάλιν ὁρῶντες ἐπιόντα καὶ αἱρε- 

τώτερον εἶναι κρίναντες ὀλίγων ταλάντων ἐξωνήσασθαι τὺ 'Ῥωμαϊκὺν 

στρατόπεδον ἐκ τοῦ δυσχειµερίου τῶν τόπων, ἐν oig οἱ πρὺς ᾿σπέ- 
τιον ἐγίνοντο Λόγοι, τρία τάλαντα παρασχόντες καὶ ἀναλαβόντες 

Βασίλειον τὺν Ἐδεσηνόν, ὁμηρεύοντα παρὼ Πέρσας ἔτι, (4λύπιος 

γὰρ Ó χρηστὺς ἐτεθνήκει νόσῳ καμὼν παρ ἐκείνοις,) xal ἀναδόντες 

1 σὺν Αρεβίνδω τῷ στρ. Ὁ σὺν δῷ τῷ στρ. y σὺν Θεοδότῳ (-δώτῳ bh) 
στρ. Cz. — 2 Απίων b. — 4 τὴν] τό y. — b Καλλιώπιον cy Καλιώπιον b. — 
6 Κέλωρος ch Κέλλωρος egm. Κέλλορος b Kéíllovog f. — ἄριστα om. b. — 
7 Βονούσῳ emz Βονούόσω b Bovvosco ἓ Bovvósco c. — 8 κατὰ διαφόροις 
τόποις Cy. — 9 χάρ. Θεοῦ πολλῆς g ÓOs:09 om, y. — 10 τὸ γένος b τῷ γένει 
(γέννει hb) rell. — 11 ὤρμειτο b. — πολλὰ] πολλαί ef πολλάς g. — ἐπιδρομάς b 
ἐπιδραμών cz ἐπιδρομάς ἔπαθον y πολλὰ μὲν τῆς Π. χ. φρούρια ἐπιδρομαῖς 
παρειλημμένα πυρέ2 vel simile quid. — 13 Νισέιν b Νίσιβιν gm ἈΝισίβην 
cefh. — κρατεῖ y. — 14 λοιμός cef. — τῶν Περσικῶν g. — ἐπαναστάσεις b. — 
16 περικρατοῦσι h. — 17 Κουάδην b Καβάδην cyz. — Ασπέβεδον Procop. — 
περὶ εἰρήνης om. c. — 18 εἰ μηδὲν 5 ὀλύίγον b εἰ μηδὲν ὀλίγον rcll — κομι- 
ζόμενος y. — 19 Άμιδαν sine acc. ο Aunóa» h Ἁμιάδαν b. — 30 λιμὸν ἤδη 
πολὺν (πολὺν om. cz) ἐπικρατήσαντα τῶν φυλάκων boz Aq» (upo Ὁ ἤδη 
ἐπικρατησάντων φυλάκων y. — 34 δυσχειµερίου b χειμερίου xyz. — 25 τρι- 
άκοντα z. — 96 Ἐδεσινόν bem Αἰδεσινόν xz Αἰδέσιον f. — ὁμηρεύοντα x 
ὃν ὁμηρεύοντα yz Ov μὴ εὑρύντα b. — παρὰ Πέρσαις x. — 21 νόσῳω καμῶν 
παρ᾽ ἐκ. om, d. — παρ ἐκείνοις yz περικείµενος bc. 

10 

20 

25 
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οὓς εἶχον ὀμήρους, ᾽άμιδάν τε ἀπολαμβάνουσι καὶ τὰς περὶ τῆς εἰρήνης 
ποιοῦνται συνθήκας, ἐν µεθορίοις γενόµενοι τοῦ ᾽άμμουδίας καὶ τοῦ 
Μάρδης φρουρίου, καὶ γράμμασι αὐτὰ βεβαιώσαντες. καὶ τοῦτο τέλος 

ἔσχεν Ó Περσικὺς ᾽4ναστασίου πόλεμος κατὰ τὸ πεντεκαιδέκατον ἔτος 

5 τῆς αὐτοῦ βασιλείας. τριετίαν μὲν κρατήσας, μᾶλλον δὲ τῶν ἔμπροσ- 
Bev πολέμων τὴν Περσῶν λυμηνάµενος γῆν, εἰς τοῦτο τὸ τέλος τοῦ 

πεντεκαιδεκάτου Prove τῆς ᾽άναστασίου βασιλείας ἔληξεν. Ἰωάννου 
δὲ τοῦ ἐπισκόπου ᾽άλεξανδρείας τελευτήσαντος, Ἰωάννης ὁ Νικαιώτης 
ἐχειροτονήθη ἀντ αὐτοῦ. 

10 | Τῷ ὃδ αὐτῷ ἔτει ἐκέλευσεν ᾽ναστάσιος, καὶ ἐχωνεύθησαν Ma p. 400, 22 
πολλὰ χαλκουργήµατα, ἐξ ὧν ἔστησεν ὃ μέγας Κωνσταντῖνος. ἐποίησε 125 P 
δὲ ἐξ αὐτῶν στήλην ἰδίαν, ἣν ἔστησεν εἰς τὸν κίονα τοῦ Ταύρου. 

ἡ γὰρ πρώην ἑστῶσα Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου ἔπεσέν ἀπὺ σεισμοῦ 
καὶ συνετρίβη. | 

15 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης A. M. 5999 

ἔτη όαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσχοπος 
59859". n v59". Αναστάσιος Καβάδης Σύμμαχος 

ἔτη xf. ἔτη à. ἔτη iB. 
iS. ip. f 

20 Κωνσταντ.  “Ἱεροσοιλύμων Αλεξανδρείας ᾽Αντιοχείας 
ἐπίόκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκ. Ἰωάννης ἐπίσκοπος 
Μακεδόνιος Σαλούστιος ὁ Νικαιώτης Φλαβιανὸς 

ἔτη τς’. ἔτη η’. ἔτη τα. ἔτη αγ. 
ια. à. e. η. 

25 || Tovro τῷ ἔτει ᾽4ναστάσιος ἀνεθεὶς τῶν πολέμων Μακεδόνιον pi Pian 30 

τὸν πατριάρχήν διαστρέψαι ἐκ τῆς ὀρθοδόξου πίότεως ἔσπευδεν. | 
πολλοὶ δὲ τῶν ἐπισκόπων ᾽άναστασίῳω χαριζόµενοι τῇ ἐν Χαλκηδόνι 8! 
συνόδῳω ἀντέπιπτον, ὧν πρώτιστος ἦν ᾿Ελευσίνιος ὁ Σασίµμων. Μανι- 

χαῖον δέ τινα ζωγράφον Συροπέρσην ὀπὺ Κυζίκου ᾽4ναστάσιος ἤγαγεν 

30 ἐν σχήµατι πρεσβυτέρου., ὃς ἀλλότρια τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἁγίων 
εἰκόνων ἐτόλμησε γράψαι φασματώδη ἐν τῷ παλατίῳω ᾿Ελενιανῶν 

καὶ ἐν τῷ ἁγίω Στεφάνω ἀ4ὐρηλιανῶν γνώµῃ τοῦ βασιλέως χαίροντος 

1 εἶχεν y. — ᾽Αμίδαν bz. — 3 ποιοῦντες bg ποιοῦντα m. — µεθόροις ef 
µεθόδοις m. — γινόμενοι g. — 3 ἸΜαρδῆς gy sime acc. ch. — χωρίου xz. — 
αὐτάς Ὦ — 4 Αναστασίου 0 Περσικὸς π. z. — κατὰ τὸ ε΄ ἔτος h. — 5 δέ] µέν c. — 
τὸν ἔμπρ. πόλεμον b. — 8 Νικαιότης codd. — 9 ἐχειροτονήθη Ὁ χειροτονείται Xyz. — 
11 ὁ μέγας ἔστησε yz. — 13 jv b xa(xyz — 18 ὑπὸ b. — vv. 16—24 Αλεξανδρείας 
ἐπίσκοπος Ἰωάννης 0 Νικαιότης ἔτη τα’. ες’. iB. 5. τα. δ'. α΄. m. reliquis omissis 
b. Εἰίαπι d annorum mundi εἰ incarnationis numeros omittit, sed habet A. — 
22* Νικαιότης codd. — 925 τὸν πόλεμον b. — 26 ἐκ om. x. — 27 τὴν — σύνοδον 
b. — 28 πρώτιστος b πρῶτος xyz. — Ἐλευσίνιος b ᾿ἘΕλεύσιος rell. A cf. Vales. 
ad Euagr. H. eccl. IIT, 31. — Σασίμων bÀ ᾽Ασίμων h σήμων gxy. — 29 ἤγαγεν 
Αναστάσιος X. — 31 φασμάδωδὴ (sic) b. — Ελενιανῶν] Helenianensium Α 
ἘΕλινιανῶν b Ελληνιανῶν dyz Ἑλληνιανῶν sinc spir. c, — 83 xal ἐν τῷ ἆγ. 
Στ. 49g. add. ex b om. xyzÀ. — Avguiavàv b. — χαίρων b. 
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τοῖς Μανιχαίοις, ὅθεν καὶ στάσις τοῦ λαοῦ γέγονε µεγάλη. | τὸν 

ἔπαρχον ἐν ταῖς συνάξεσι καὶ ἐν ταῖς λιταῖς τότε ἐπενόησεν &xoAov- 

δεῖν ὁ βασιλεύς. ἐφοβεῖτο «γὰρ τῶν ὀρθοδόξων τὰς ἐπαναστάσεις' 
καὶ ἐγένετο εἰς ἔθος. | Ξεναῖαν τὸν µανιχαιόφρονα ἤγαγεν ᾽άναστά- 

σιος εἰς τὸ Βυζάντιον, τὸν καὶ Φιλόξενον, ὡς ὀμόφρονα. Μακεδόνιος 

δὲ οὔτε κοινωνίας οὔτε λόγου αὐτὺν ἠξίωσεν, τοῦ κλήρου καὶ τῶν 
μοναχῶν καὶ τοῦ λαοῦ κατ αὐτοῦ ταραττοµένων. ὕθεν καὶ λάθρα 
τῆς πύλεως αὐτὺν ἐξήγαγεν ᾿ναστάσιος. | ̓ Αχόλιον δέ τινα Maxe- 
δόνιος σπασάµενον κατ αὐτοῦ µάχαιραν ἐξ ὑποβολῆς τῶν ἐχθραινόντων 
αὐτόν, µηνιαίας ἀνόνας προσέταξεν αὐτὺν Λλαμβάνειν, ἐπαινεθεὶς τῆς 
πραότητος. τοῦτο δὲ καὶ εἰς ἐνδεεῖς [εροσύλους ἔπραξεν. | 

| Τῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει ἀνεφάνη τις ἀνὴρ χυμευτὴς ὑπάρχων φοβε- 

góc, Ἰωάννης ὀνόματι, ἐν ᾽Αντιοχείᾳ ἐπιθέτης, ὃς λάθρα εἰσερχόμενος 

εἰς τὰ ἀργυροπρατεῖα ὑπεδείκνυε τοῖς ἀργυροπράταις χεῖρας ἀνδρι- 

άντων χρυσᾶς καὶ πύδας καὶ ἄλλα ζώδια λέγων' ὅτι ""θησαυρὺν 
εὗρον γέµοντα ταῦτα” καὶ ἠπάτησε πολλοὺς καὶ ἐκόμβωσεν ἐπαρὼν 

πολλὰ χρήματα” καὶ λαθὼν ἔφυγε καὶ εἰσελθὼν ἐν Κωνσταντινου- 
πόλει ἐκόμβωσε κἀκεῖ πολλούς" ὥστε γνόντα τὸν βασιλέα κρατῆσαι 

αὐτόν. ὃ δὲ προσήνεγκε τῷ βασιλεῖ χαλινὺν ἵππου ῥλόχρυσον διὰ 

μαργαριτῶν' καὶ τοῦτον λαβὼν ὁ βασιλεὺς λέγει αὐτῷ" ""ὄντως ἐμὲ 
οὐ κομβώνεις”. καὶ ἐξώρισεν αὐτὸν εἰς τὴν Πέτραν, τὸ φρούριον 
τῆς Ασίας. καὶ ἐκεῖ ἐτελεύτησεν. | 

κ, δις we Leod a4 me 4. 

| Tovro rà ἔτει ᾿4ναστάσιος Ó βασιλεὺς ἐτείχισε τὸ «{αρᾶς 

χωρίον ὃν τῆς Μεσοποταμίας µέγα καὶ ὀχυρόν, μέσον τῶν ὕὄρων 

κείµενον Ρωμαίων τε καὶ Περσῶν. καὶ ἐποίησεν ἐκκλησίας καὶ ὅὄρια 

ἀπόθετα σίτου καὶ κιδτέρνας ὑδάτων καὶ ἐμβόλους, ὀνομάσας αὐτὸ 
4ναστασιούπολιν. ἔκτισε δὲ καὶ δύο δημόσια Aovrgà καὶ ἔδωκεν 
αὐτῇ δίκαια πόλεως. || 

2 ὕπαρχον cz. — 4 Ἐενάῖαν egm Ἐενάϊον h. — μανηχαιόφρονα c µα- 
νιαχόφρονα z. — Ἱ κατ αὐτοῦ add. ex b om. xyzA. — ταραττοµένου yz. — 
8 Αθανάσιος g. — 9 τῶν ἐχθρωνόντων ο. — 10 µηναίας d. — τῇ πραότητι 7. 

14 ἀργυροπρατία bz. — 16 εὗρεν f. — ἐπαρὼν — xdxei add. ex b Mal. om. Ay. 
—91 xonpovns efh κομβώσης m. — 94 deas bdh ,dag&g cemz. — 35 ὄντα 
b. -- μέγαν h μέγα ὄντα b. — gov x ὀρῶν bg ὁρῶν hy. — 36 ὄρια bd 
ὁρία f ὁρία ο ὅρια sine acc. ο ὀρεῖα h ὡὠρία m ὠρεῖα g. — 2 κινστέρνας d 
γηστέρνας chy γιστέρνας g. — αὐτό b αὐτήν xyz. — 38 Avacractov πόλιν bf. 
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Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης A.M. 6001 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
Se. ἔτη ge. Avectáctog Καβάδης Σύμμαχος 

ἔτη xf. ἔτη X. ἔτη ιβ’. 
5 "m. i. qj. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων : Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

Πήακεδόνιος Σαλούστιος Ἰωάννης Φλαβιανὺς 
ἔτη ες’. Erg qf. ἔτη τα’. Erg uy. 

10 wy. e. y. i: 

Τούτω τῷ ἔτει ᾽άναστάσιος ὁ βασιλεὺς Φλαβιανόν. rov v- 
τιοχείας ἐπίσκοπον, ἠνάγκασε τῷ ἑνωτικῷ Ζήνωνος ὑπογράψαι' ὃς 

ποιήσας σύνοδον τῶν ὑπ αὐτὸν ἐπισκόπων πολύστιχον ἐπιστολὴν 
ἔγραψεν. τὴν ἐν Νικαίᾳ καὶ Κωνσταντινουπύλει καὶ ᾿Εφέσῳ ὅμολο- 

15 yv συνόδους, τὴν ἐν Χαλκηδόνι παρασιωπήσας. ἀπεκήρυξε δὲ 
4ιόδωρον καὶ Θεόδωρον. ὑποτάξας κεφάλαια 0', δὲ ὧν μὴ συνάδων 
τῇ ἐν Χαλκηδόνι φαίνεται συνόδω, μάλιστα δὲ τῇ φωνῇ τῇ. ἐν 
δύο φύσεσιν.͵' ἐπομάχονται. φασὶ δὲ αὐτά τινες ᾽κακίου τοῦ Κων- 
σταντινουπύλεως εἶναι. ὁ δὲ Φλαβιανὺς ἰδιάζουσαν ἐπιστολὴν ἔγραψεν 

20 ᾿4ναστασίω τῷ σκοπῷ αὐτοῦ ἑπόμενος' ὁμοίως καὶ Ἐεναῖας ó Óvocz- 

βής, ὅστις καὶ αὐθεντήσας προσέθηκε τούτοις τοῖς κεφαλαίοις ἀνά- 

Θεμα κατὰ τοῦ Δειοτότου 4έοντος Ρώμης καὶ τῆς συνόδου καὶ τῶν 

ὑμοφρόνων αὐτῶν. Κωνσταντῖνος, ἐπίσκοπος «Σελευκείας, τὴν ἐν 

Χαλκηδόνι ἁγίαν σύνοδον ἀνεθεμάτισε γράψας τὺ αὐτὺ καὶ Ἐεναῖα. 

25 Φλαβιανὺς δὲ ὡς διαβάλλων αὐτοὺς ἔγραψε τῷ βασιλεῖ µηνύων 193 n 

ταῦτα. ὁ δὲ βασιλεὺς ἠγανάκτησε κατ αὐτοῦ, Κωνσταντῖνον καὶ 

Ἐεναῖαν μᾶλλον ἀποδεξάμενος. | Ηλία. τῷ ἐπισκόπω Ἱεροσολύμων, Τπουὰ. L. 11, 39 
ἔγραψεν ᾽4ναστάσιος κελεύων κατὰ τῆς ἐν Χαλκηδόνι συνόδου ψηφί- 

σασθαι. "Ηλίας δὲ ἀντέγραψε τῷ βασιλεῖ ἀναθεματίζων Νεστόριον 
30 καὶ Εὐτυχέα. «ιόδωρον δὲ καὶ Θεόδωρον καὶ τὴν ἐν Χαλκηδόνι 

σύνοδον ἀποδεχόμενος. | 1430 P 

Τῷ à' αὐτῷ ἔτει ἐγένετο ἐν ᾽4λεξανδρείᾳ ταραχὴ μεταξὺ Ἰωάννου 
τοῦ ἐπισκόπου τοῦ Νικαιώτου καὶ «{αγαλαΐφου κόμητος περὶ Γεννα- 

gt Ἰωάννης ef. — 93 frg τη b. ἔτη ρα ef. — 103 ς om. ef. — 12 τὸ 
ἐνωτικόν bh. — 18 ὑπ αὐτῶν οἳ ὑπ αὐτῷ b. — 14 καὶ Κωνσταντινουπόλεως 
y καὶ Κωνσταντινούπολιν ο. — 15 δὲ καὶ 4i00. f. — 16 καὶ Θεόδωρον add. 
ec b om. xyzÀ. — 11 ἐν δευτέρᾳ φύσεσι b. — 18 φασὶ-- εἶναι om. f. — 
αὐτά τινες b τινὲς ταῦτα rell. — τοῦ] τῶν g. — 30 ὁμοίως δὲ καὶ h. — 
ἘΕναΐας g. — 91 αὐθεντίσας ehm. αὐθεντεῖας ut vid. f. — 23 αὐτῶν b. illis Α 
αὐτοῦ xyz — Σελευκίας bh. — 24 τὸ αὐτό b ταῦτα m ταύτην rell. — 25 ὡς] 
ὁ h. — αὐτάς g. — 26 ταῦτα Om. y. — xarà τοῦ Κωνσταντίνου c. — Kovor. 
μᾶλλον καὶ Erw. y. — 21 Ἠλίᾳ b. — Ἱεροσολύμων om. h. — 29 Ἠλίας bh. — 

30 Εὐτύχεα b. — δὲ καὶ Θεόδωρον add. ex b Theod. om. rell. A. — 31 σύνοδον 
Om. y. — ἀποδεχόμενος Om. b. — 88 Νικαιότου bfxs Νικιώτου e, — καὶ 
delayaipov b καὶ «αλαΐφου cz παὴδ f κα ió em. 
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δίου τοῦ Φικοπτέρου' καὶ ἐγένετο στάσις ἐπὶ τῆς πόλεως ἐπὶ ἡμέρας | 
πολλάς' καὶ ἐνεπύρισαν τὴν οἰκίαν τοῦ ἐπισκόπου Ἰωάννου οἱ στρα- 
τιῶται, ὑπὺ δὲ τῶν πολιτῶν ἡ οἰκία Φικοπτέρου' καὶ ἔστησαν οὗ 

᾽λεξανδρεῖς στήλην τοῦ βασιλέως ἐν τῷ ᾽άντικανθάρῳ. 

A. M. 6002 W.w. ο. W. [. 94. ει 5 

"mn | Τούτῳ τῷ ἔτει uovayoé τινες αἱρετικοὶ σ΄ ἐλθόντες ἀπὺ &va- 
τολῆς ἐν τῷ Βυξαντίῳ Gua Σευήρω τῷ δυσσεβεῖ κατὰ Μακεδονίου 

καὶ τῆς συνόδου ἐσπούδαζον. τούτους ᾽άναστάσιος ἐντίμως ἐδέξατο 

$34 B ὡς ἐχθροὺς τῆς ὀληθείας καὶ ταράξαντας τὴν ἀνατολὴν καὶ ὧδε τὰ 

αὐτὸ πράσσοντας. Ἰωάννης δέ, ὁ ἐπίσκοπος ᾽άλεξανδρείας, δισχιλίας 10 
Λάρας χρυσίου δίδειν ὑπέσχετο τῷ βασιλεῖ, εἰ τὴν ἐν Χαλκηδόνι 

σύνοδον ἐκβάλῃ τελείως. ὁ δὲ βασιλεὺς ἠνάγκαζε Μακεδύνιον κοι- 

νωνῆσαι τοῖς ἀποκρισιαρίοις Ἰωάννου καὶ Ιωάννην δέξασθαι μὴ 
δεχόµενον μηδὲ ἐκβάλλοντα τὴν σύνοδον. Μακεδόνιος δὲ ἀντέστη 

εἰπὼν μὴ κοινωνεῖν αὐτοῖς, εἰ μὴ ὁμολογήσωσι μητέρα καὶ διδάσκαλον 15 
Theod.L.IL,35 τὴν ἐν Χαλκήδόνι σύνοδον. | «Πευτέριος δὲ 6 ἐπίσκοπος τῶν ᾿4ρεια- 

νῶν τοῦ Βυζαντίου βαπτίζων τινὰ Βάρβαν Atyóusvov, παρὰ τὴν δεσ- 

ποτικὴν παράδοσιν ἐτόλμησεν εἰπεῖν' “'βαπτίξεται Βάρβας εἰς ὄνομα 
πατρὺς δι υἱοῦ ἐν ἁγίῳ πνεύματι. καὶ εὐθέως ἐξηράνθη ἡ κολυµ- 

βήθρα. ó δὲ Βάρβας ἔμφοβος γενόμενος ἔφυγε καὶ πᾶσιν ἐγνώρισε 
Theod. L.IL 34 τὸ θαῦμα. | ὁ δὲ βασιλεὺς ἨΜακεδύνιον τὸν Κωνσταντινουπόλεως 

ἐπίσκοπον ἠνάγκαζεν ἀναθεματίσαι τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον, καθάπερ 

καὶ Ηλίας ὁ Ἱεροσολύμων": ὁ δὲ Μακεδόνιος χωρὶς οἰκουμενικῆς 

συνύδου ἐχούσης πρόεδρον τὸν Ρώμης ἐπίσκοπον ἀδύνατον ποιῆσαι 

τοῦτο ἔλεγεν. ὕθδεν ἐχθράνας αὐτῷ Ó βασιλεὺς τοὺς προσφεύγοντας 

35 B τῇ ἐκκλησίαᾳ ἀποσπᾶσθαι ἐκέλευσε βιαίως. καὶ ταῖς ἐκκλησίαις τῶν 
ποτ. κτοὶ. 36,900 ἱρετικῶν ὕὅρους ἀσυλίας παρέσχετο. | ὅσοι δὲ κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ 

αἱρετικοὶ ἐτύγχανον ἐν τῷ Βυζαντίῳ, τῷ Σευήρῳ καὶ τοῖς αἱρετι- 
xoig μοναχοῖς ἀνατολικοῖς ἐσχόλαζον κατὰ Μακεδονίου σπουδάξοντες. | 

ib. 397 οἱ δὲ κατὰ τὴν Παλαιστίνην 9:0pógor μοναχοὶ ζήλῳ Θείῳω κινηθέντες so 
ἦλθον εἰς τὸ Βυζάντιον κατὰ Σευήρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μοναχῶν. 

131 P 4ωρόθεος δέ. μοναχὺς Αλεξανδρεύς, πολύστιχον βίβλον ἔγραψφεν 

* 20 

5 25 

1 Φικοπτέρου b Φικοπέτρου rell. item. v. 3. — 9 ἐνεπύρησαν f. ἐνέπρη- 
σαν b. — 3 Φικοπέτρου καὶ αὐτὴ (αὔτη €) ὁμοίως y. — 4 iv τῷ ἀντὶ καὶ 
Φάρῳ f iv τῷ κανθάρω em. — 8 ἑταίμως f. —  ταράξαντες b. ταράξας y. — 
καὶ ὧδε τὰ αὐτὰ πράσα. bÀ καὶ og ταῦτα πρ. C xal τοὺς ταῦτα πρ. yz 0m. d. 
— 11 διδεῖν ce sine acc. m. — 12 ἐκβάλει b. ἐκβαλεῖ f£ ἐκβάλλει h. — 14 Oregon. 
αὐτὸν μηδέ z. — μηδὲ om. c. — ἐκβάλοντα b. — 11 Βάρβαν b Tb. L. βάρ- 
βαρον xyzA et sic deinceps. — 92 ἐπίσκοπον add. ex b om. xyz. — 38 Ἠλίας 
bfh. — 24 ἀθάνατον b. — 25 προσφυγόντας Í[. — 26 ἀποσπάσασθαι h. — 
29 μοναχοῖς b Rev. ΛΜανιχαίοις (Μανηχ. gx) xyzA cf. v. 6. — 30 of δὲ b ó8:v 
of xyz. 
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ὑπὲρ τῆς ἐν Χαλκηδόνι συνόδου, ἣν δέδωκε Μάγνα, τῇ vugn Ava- 
στασίου ἐπ᾽ ἀδελφῶ, ὀρθοδόξω οὔσῃ. αὕτη δὲ ᾽άναστασίῳ τὴν βίβλον 
προσήνεγκεν ἐλπίζουσα δὲ αὐτῆς µετατίθεσθαι αὐτόν. ὁ δὲ ἐντυχὼν 
αὐτῇ καὶ παρὰ γνώµην αὐτοῦ εὑρὼν οὖσαν, «{ωρόθεον μὲν εἰς Ὅασιν 

5 ἐξορίξει καὶ τὴν βίβλον ἐξουθενεῖ διὰ τὺ ἐπιγράφειν, "Τραγωδία, 

ἤγουν προφητεία τῆς νῦν καταστάσεως”. ὥσπερ TO µεγάλω Βασι- 

λείῳ φασὶν εἰρῆσθαι κατὰ ἸΙουλιανοῦ. | ὁ δὲ Μακεδόνιος Φλαβιανὺν μη. T5 15 
TOv ᾽άντιοχείας καὶ πάντας τοὺς τολμῶντας λέγειν τι κατὰ τῆς συνόδου | 
ἀνεθεμάτιζεν, καὶ τοὺς ἀποκρισιαρίους Φλαβιανοῦ ἐλθόντας πρὺς 

10 αὐτὺν διά τινας χρείας ἀνεθεμάτισε καὶ ἐδίωξεν. | 
, , , , , , 

σα. ἂν πι Ws sow. A. M. 6003 

Τούτῳ τῷ ἔτει σύνοδον κροτηθῆναι ἐν Σιδῶνι ᾽άναστάσιος 

ἐθέσπισεν. Σωτήριχος γάρ. Ó ἐπίσκοπος Καισαρείας Καππαδοκίας, 226 B 

ὑπὺ Μακεδονίου χειροτονούµενος ἐγγράφως ὡμολόγησε δέχεσθαι τὰ 

15 δόγματα τῆς ἐν Χαλκηδόνι συνόδου ὡς ὕρον πίστεως. μετὰ δὲ ταῦτα 

πολεμιώτατος γέγονεν οὕτως, ὡς ἀπελθεῖν εἰς ἀνατολὴν καὶ τῷ 

δυσσεβεῖ Ξεναῖα κοινολογήσασθαι., καὶ ἄμφω σύνοδον γενέσθαι εἰς 
Σιδῶνα τὸν βασιλέα αἰτήσασθαι ἐπὶ τελεία ἐκβολῇ τῆς ἁγίας ἐν 

Χαλκηδύνι συνόδου" ἥτις καὶ συνέστη καὶ Βᾶττον διελύθη., τοῦ βασι- 

λέως πέµψαντος εἰρ τοῦτο Εὐτρόπιον τριβοῦνον. ὃς καὶ διαλύσας 

αὐτὴν Φλαβιανὺν τὸν ᾿ντιοχείας καὶ ᾿Ηλίαν τὸν Ἱεροσολύμων σὺν 
τοῖς ἐπισκόποις αὐτῶν τὰ πρὺς ἡδονὴν γράψαι τῷ βασιλεῖ παρεσκεύασεν. 

Φλαβιανὺς δὲ τὰς τρεῖς µύνας συνόδους καὶ τὸ Ζήνωνος ἐνωτικὸν 

δέχεσθαι ἔγραφεν, τῆς ἐν Χαλκηδόνι μνήμην μὴ ποιησάµενος. Ηλίας 

25 δὲ 6 “Ἱεροσολύμων καὶ τὴν ἐν Χαλκήηδόνι ἔγραψεν ἀποβάλλεσθαι. 
Σωτήριχος δὲ ὁ Καισαρείας καὶ |Ἐεναῖας κατὰ Φλαβιανοῦ καὶ Ηλία 
ἀνήγαγον τῷ βασιλεῖ, ὅτι διὰ τὸ μὴ Δέλειν αὐτοὺς τρανῶς κατὰ τῆς 

συνόδου τῆς ἐν Χαλκήδόνι ἀποφήνασθαι οὐ συνῆλθον ἀλλήλοις. 

᾿4ναστάσιος δὲ ὀργισθεὶς ὑπέθετο μοναχοῖς τισι ψευδωνύμοις συνελ- zs: Ἡ 
30 θεῖν ἐν ᾽άντιοχείᾳ καὶ κατὰ Φλαβιανοῦ στασιάσαι, αἰτοῦντας αὐτὸν 

ἀναθεματίσαι τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον καὶ «4ιόδωρον καὶ Θεόδω- 

9X - 

1 Méyvo f. — 9 αὐτῇ z αὔτῃ οἳ ταύτῃ b. — 4 αὐτήν b. — Ὥασιν 
codd. — 7 φησὶν fm. — 12 τούτῳ τῷ ἔτει-- p. 104, 2 συνόδω om. d. — £v 
Σιδωνίᾳ (Σιδον. h) cz. — Αναστάσιος add. b om rell. — 14 ὁμολόγησε bh. — 
15 δὲ om. h. — 16 πολεμιώτατα cyz. — οὗτος b. — ἀπελθεῖν] ἀποθανεῖν γΑ. 
— 18 Σιδόνα Ἡ. — τῷ (ec b. — ἐπιτελείᾳ b ἐπὶ τῇ τελείᾳ xyz. — 
91 Ἠλίαν bh. — τὸν 'Iegoc. e τῶν Ἱερ. rell. — 29 πρὸς ἡδονήν b πρὸς σι- 
δονίαν (σιδων. c) ch πρὸς σιδόνιον y παρὰ σιδωνίαν g quae apud Sidoniam 
gesta fuerant A. — 24 ur om. g. — Ἠλίας bh. — 25 ἀποβαλέσθαι bf ἆἅπο- 
βαλ]έσθαι h. — 36 ὁ Καισαρ. Καππαδοκίας z. — καὶ Ἐεναῖας om. y. — 
Ἠλία bh, — 927 ἀνήγαγεν g. — 38 οὐ συνῆλθον b ov om. xyzA. — 39 συν- 
διε]θεῖν g. — 30 iv om. b. — αἰτοῦντος h. — αὐτούς f. 
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13 P gov καὶ Ἰβᾶν καὶ Θεοδώρητον' ὃ καὶ ἐποίησε μικροφυχήσας OAa- 
βιανὺς καὶ ἐπ᾽ ἐκκλησίας αὐτοὺς ἀνεθεμάτισε σὺν τῇ συνόδῳ. 

11, "om | Τῷ ὃδ) αὐτῷ ἔτει καὶ κατὰ Μακεδονίου ὁ βασιλεὺς συν- 

παν arch, £4.99; sor €OxEUatev" καὶ of ἀποσχισταὶ μετὰ μισθωτῶν ὕχλων ἐν τῷ ᾿άρχαγγέλω 

τοῦ παλατίου καὶ ἐν τῇ µεγάλῃ ἐκκλησίᾳ φάλλοντες ἐν κυριακῇ τὺ 5 
τρισάγιον προσετίθουν τό, "ὁ σταυρωθεὶς Ór ἡμᾶς. ὥστε τοὺς 

ὀρθοδόξους ἐξ ἀνάγκης μετὰ πληγῶν αὐτοὺς ἐλάσαι. Ó δὲ βασιλεὺς 

προφανῶς διὰ τῶν ἀποσχιστῶν μοναχῶν καὶ κληρικῶν καὶ Ιουλιανοῦ 

τοῦ Καρίας ποτὲ ἐπισκόπου. ἔπειτα δὲ ᾽άλικαρνασοῦ καὶ Σευήρου 
τοῦ δυσσεβοῦς ἔτι μοναχοῦ ὄντος ἐπολέμει τὺν ἸΜακεδύνιον ὕβρεσιν 10 
αὐτὸν δηµοσίαις αἰσχραῖς συμµβάλλων. τὰ δὲ πλήθη σὺν γυναιξὶ 
καὶ τέκνοις ἡγουμένοις τε τῶν ὀρθοδόξων μοναχῶν ἔκραζον ἆθροισ- 

θέντα" "“καιρὺς μαρτυρίου, Χριστιανοί, μὴ καταλείψωμεν τὸν πατέρα 
ἡμῶν" ὑβρίζοντες τὸν βασιλέα Μανιχαῖον καὶ τοῦ κράτους ἀνάξιον. 
ó δὲ φοβηθεὶς ἀπέκλεισε τὰς θύρας τοῦ παλατίου. καὶ πλοῖα πρὺς 15 

2338 B r0. φυγεῖν εὐτρέπισεν. τὸν δὲ Μακεδόνιον ὀμόσας µηκέτι θεάσασθαι 
τότε παρεκάλει ἰδεῖν,. φοβηθεὶς τὰ πλήθη. τούτου δὲ ἐρχομένου πρὸς 
αὐτόν, ὁ λαὺς τοῖς ἡγουμένοις καὶ μοναχοῖς διεμαρτύρατο λέγων" 
τὸν πατέρα παρ ὑμῶν ἔχομεν. καὶ o( τῶν σχολῶν εὐφήμουν 
αὐτὸν διερχόµενον. εἰσελθὼν δὲ πρὺς ᾽άναστάσιον ἤλεγξεν αὐτὸν 20 
ὡς πολέμιον τῆς ἐκκλησίας. ὁ δὲ ὑπεκρίθη πρὺς τὴν ὥραν ἑνοῦ- 
σθαι αὐτῶ. | 

A. M. 6004 “Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος vB Ἠλίας ἔτη αγ. | 
SÜ. φδ. κα. i£. ww. ag. d. S. Ww. 

Rev. arch. 26,398 | Toro τῷ ἔτει Μακεδόνιον ἠπάτησεν ὁ βασιλεὺς διὰ Κέλαρος 25 

µαγίστρου ὑπομνηστικὺν ποιήσας πρὸς αὐτόν, ἐν ᾧ τὴν πρώτην 

καὶ δευτέραν σύνοδον ὑμολογεῖ δέχεσθαι. τὴν δὲ ἐν ᾿Εφέσωῳ καὶ 
Χαλκηδόνι εἴασεν' ὕπερ µέμψιν μεγάλην τῷ Μακεδονίῳ προσήγαγεν. 

διὰ γὰρ τούτου καὶ tb ἐνωτικὺν Ζήνωνος ἐδέξατο, à τινι καὶ χειρο- 
4 

1 Ἰβὰν b Ἴβαν sime acc. c Ἰαβᾶν g. — Θεοδώριτον b. — 3 ἄναθεμα- 
τίσαι ο. — ὃ xal om. x. — κατεσκεύαζεν hx κατεσκεύασεν g. — 4 ἀποσχίσται 
xyz. — 9 Καρύας b Kagríag h Βαρείας c. — ποτέ] tunc Α, -—— Αλικαργασοῦ 
xz Αλικαρνάσου y Αλικάρνασου b. — 10 ἐπολέμει] ἐπόλει b. — 11 δέ om. g. — 
12 ὀρθοδόξων καὶ μοναχῶν b. — 18 μαρτυρίου καιρός X. — Χριστιανοί om. yz. 
— 15 ἀποκλεῖσαι b κατέκλεισε f. — 16 ηὐτρέπησεν b εὐτρέπιζεν ος ηὐτρέπι- 
ζεν dy praeparabat Α. — 11 ἐπαρεκάλει priore i eras. f — 18 διεμαρτύρετο 
X. -- 19 mag ὑμῶν] a vobis Α (πρὸς ἡμᾶς Hev.) παρ᾽ ἡμῶν Ῥ (πρὸς ἡμᾶς 
Th. L.) ἡμῶν (om. παρ) xyz. — 19 of] οὗτοι h. — 22 αὐτῷ b αὐτόν xyz. — 
23 Ἠλίας »v(/ b vf om. cyz. —. Ἠλίας bh. — ἔτη τα em. — 94 s'. φδ. xf. 
£.ae. S. a. s. iy. c 5ὔ. or. xL. τα’. τς. «. S. (s. om. f) wy. ες sd. 
qÀ. xf. (S. «'. iy. em, — 25 ἠγάπησεν» b. — Κέλαρος scr. e p. 147, 31. 
155, 13 Κέλερος b Celerem A Κέλωρος chy Hev. Κέλλωρος g. — 927 καὶ 
δευτέραν om. y. — ὡμολόγει (og. h) czA όμολογη f. — 38 ἔασεν mz ἔασαν f. 
— τὸν Μακεδόνιον h. — 39 τὸ om. y. 
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τονούµενος ὑπέγραψεν. ó δὲ Μακεδόνιος ἀπελθὼν εἰς τὴν ZaAucrov 
μονὴν τοῖς μοναχοῖς καὶ κληρικοῖς ζηλωταῖς σκανδαλισθεῖσιν εἰς 

αὐτὸν ἀπελογήσατο διὰ προσφωνητικοῦ, Ort δέχεται τὴν ἁγίαν ἐν 
Χαλκηδόνι σύνοδον καὶ τοὺς μὴ δεχοµένους αὐτὴν αἱρετικοὺς ἔχει" 

καὶ συνελειτούργησαν αὐτῷ. ὁ δὲ βασιλεὺς δώροις ἔπεισε τοὺς 

ὑὁμύφρονας αὐτοῦ μοναχοὺς καὶ κληρικοὺς ἄλλον ἐπίσκοπον ψηφίσα- 

σθαι, ὕπερ καὶ ᾿ρεάδνην καὶ τοὺς τῆς συγκλήτου µεγάλως ἐλύπει' 
ἠγαπᾶτο γὰρ Μακεδόνιος καὶ διὰ TO καθαρὺν τοῦ βίου καὶ διὰ TO 
ὀρθὺν τῶν δογμάτων. εἰ καὶ ἠπατήθη. παρεσκεύασε δὲ ὁ βασιλεὺς 
δύο φαύλους τινὰς κατηγορῆσαι Μακεδόνιον ὡς παιδεραστὴν καὶ 

αἱρετικόν, ἐπιδοῦναίτε ταῦτα ἐγγράφως τῷ ἐπάρχῳ καὶ τῷ µαγίστρῳ' 

ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ πρεσβυτέρων καὶ διακόνων ὀρδοδόξων. ἐκέλευσε 
δὲ Κέλαρα τὸν µάγιστρον καταγαγεῖν αὐτὺν τοῦ ἐπισκοπείου βιαίως, 
βοῶντος Μακεδονίου, ἑτοίμως ἀπολογεῖσθαι οὐ µόνον ἐν τῷ πραι- 
τωρίω, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ θεάτρω. πολλοὶ δὲ τῶν κληρικῶν εἰς φυλακὰς 

ἐβλήθησαν" ἄλλοι δὲ φυγεῖν ἰσχύσαντες ἐν ᾿Ρώμῃ καὶ Φοινίκῃ 
διεσπάρησαν. ὁ δὲ ἀσεβὴς βασιλεὺς τὸν αὐθεντικὺν χάρτην τῶν 

πεπραγμένων ἐν Χαλκηδόνι διὰ τοῦ µαγίστρου λαβεῖν παρὰ Μακε- 

δονίου πρὺς διάρρηξιν ἔσπευδεν. ἸΜακεδύνιος δὲ σφραγίσας αὐτὸν 

ἐν τῷ 9υσιαστηρίω ἀπέθετο. Καλοπόδιος δὲ ὁ εὐνοῦχος, οἰκονόμος 

Qv τῆς μεγάλης ἐκκλησίας, κλέψας αὐτὸν τῷ βασιλεῖ ἀπεκύόμισεν. || 
τότε Μακεδύνιον νυκτὺς ἐξαγαγὼν ὁ βασιλεὺς βιαίως εἰς Χαλκηδόνα 

κἀκεῖθεν ἐν Εὐχαῖΐτοις ἐξορισθῆναι προσέταξε μηδὲν τῶν κατ αὐτοῦ 
ζητηθῆναι τολµήσας. φοβηθεὶς τὰ πλήθη. τῇ δὲ ἑξῆς προὐβάλετο 

ἐπίόκοπον Τιμόθεύν τινα, πρεσβύτερον καὶ σκευοφύλακα τῆς ἐκκλη- 

σίας, TO ἐπίκλην {ιτροβούλην καὶ Κήλωνα διά τινας πράξεις προσ- 

φόρους τοῖς ὀνόμασιν. | ὅστις εἰσιὼν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πρότερον 

τὰς Μακεδονίου εἰκόνας κατέφερε καὶ οὕτως ἐλειτούργει' Ἰωάννην 
δὲ τὸν ᾽άλεξανδρείας ἐν τοῖς διπτύχοις ἐνέταξε τὺν Νικαιώτην καὶ 

συνοδικὰ πρὺς αὐτὸν ἔγραψεν. || ̓ άναστάσιος δὲ ἐννοηθείς, ὅτι χωρὶς 

H (3 toig κληρικοῖς x«l gov. ζηλωταῖς CyzA τοῖς ζηλ. κληρικοῖς καὶ μοναχοῖς 

d. — ες αὐτόν] ὑπ᾿ αὐτῶν f. — 8 προσφωνητικοῦ b Rev. προφωνητικοῦ cyz. 
— λόγου post προσφ. add. xyzA om. b Rev. — ἁγίαν om. g. — 4 ἔχειν yz. — 
6 κληρικοὺς καὶ μοναχούς XyzA. — 7 Αριάδνην z. --καὶ τοὺς λοιποὺς Gvyxlg- 
τικούς h. — µεγάλως bch (o9 µετρίως Rev.) μεγάλους dgyA. — 9 καὶ παρεσκ. 
ὁ βασ. xyz. — 10 Μακεδονίου g. — παιδεράστην d παιδαράστην bcyz. — 
11 ἐπιδιδοῦναι b ἀποδοῦναι y. — te] δέ xyz. — ὑπάρχω xz . — 12 ἐκέλ, δὲ ὁ 
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239 B 

'Theod. L, II, 28 
Rer. arch. p. 399 
240 H 

Th. L. II, 29 et 
frg. p. 531 

KR. arch. p. 399 

βασιλεὺς Νέλ. y. — 18 Κέλαρα b Κέλωρα hxy Kfíiloga g. — µαγίσερον e . 
sine acc. c. — ἐπισκοπίου bdfz. — 17 ἀσεβής om. f. — 19 πρὸς διάρρηξιν b 
Rev. καὶ διαρρῆξαι ΧΑ διαρρῆξαι yz. — 20 Καλαπόδιος b. — 38 ἐν Εὐχαί- 
τοις Th. L. Rev. ἐν Εὐχαῖταις b εἰς Εὐχαῖταν cgy εἰς Εὐχάϊταν dh apud 
Euchaitem A. — 34 προὐβάλετο b Th. L. Rev. προβάλλεται xyzÀ. — 36 ji 
τροβούλβιν Hev. Airgofovifpmv ut vid. Th. L. Xvrgofovifzv Miller Rev. 26, 280. 
— Κίλωνα b. — 99 Νικαιότην bz. 
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Nic. XVI, 36 

$41 B 

Cram. 
Anecd. 11, 108 
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καθαιρέόεως rov Μακεδόνιον ἀκρίτως ἐξώρισεν, πέµψας μαγιστριανὺν 

ἔστησεν αὐτὸν ἐπέκεινα Κλαυδιουπόλεως τῆς Ὀνωριάδος. αὐτοὶ δὲ 
δικασταὶ καὶ μάρτυρες καὶ κατήγοροι ὄντες ἀπόντα καθαιροῦσι τὸν 

ἐκβληθέντα πρὸ κρίσεως, δύ ἐπισκόπων τε πέµπουσι τὴν καθαίρεσιν 
καὶ πρεσβυτέρου Κυζξικηνοῦ. τούτους ἰδὼν Μακεδόνιος, πρὶν αὐτοὺς 
λαλῆσαί τι, ἠρώτα, εἰ δέχονται τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον: τῶν δὲ 
εἰπόντων' Ἱτίς γὰρ εἴη τούτου: αὐτὺς ἔφη: "'Σαββατιανοὶ | ἢ 
Μακεδονιανοὶ εἰ ἔφερόν uoc καθαίρεσιν, ἔδει µε δέξασθαι.’’ καὶ οὕτως 
ὑπέστρεφαν ἄπρακχτοι' καὶ αὐτὸς κατέλαβε τὰ Εὐχάῖτα. | τότε καὶ 
Φλαβιανὺν ἐσπούδασε τοῦ θρόνου Αντιοχείας ἐκβαλεῖν ὃ παράνομος 

βασιλεὺς καὶ Σευῆρον róv προφανῆ τῆς ἀληθείας ἐχθρὺν ἀντεισαγ- 

αγεῖν.' ἐπέθεντο δὲ κατηγοροῦντες αὐτὺν ὅτι στόµατι µόνον τὴν 

σύνοδον ἀνεθεμάτισεν, καὶ οὐ καρδία. λοιπὸὺν καὶ συνεβούλευον αὐτῷ 
of πεμφθέντες ἄρχοντες παρὰ τοῦ βασιλέως τοῦ ἐξεῶσαι αὐτὸν ὀλίγον 
ὑποχωρῆσαι διὰ τὺν τάραχον. τούτου δὲ εἰς Πλατάνους ἐξελθόντος, 

εὐθέως τὸν δυσσεβῆ Σευῆρον ἐχειροτόνησαν προσµονάσαντα ἐν τῇ 

μονῇ τῶν ἀποσχιστῶν πλησίον τοῦ Μαϊουμᾶ Γάζης. Φλαβιανὸν δὲ 
ἐν Πέτραις ἐξώρισαν καὶ ἄλλους πολλοὺς ἐπισκόπους σιδηρωµένους 
καὶ κληρικοὺς καὶ μοναχούς. | Ηλίας δὲ 6 Ἱεροσολύμων ἀναγκαζό- 
µενος ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἢ Σευήρω κοινωνῆσαι 3 τῆς ἐπισκοπῆς : 
ἐκβληθῆναι, τῶν μοναχῶν ὀχυρωσάντων αὐτόν. τῆς ἐπισκοπῆς μᾶλλον 

ἠρετίσατο ἐκβληθῆναι, | καὶ ἐχειροτονήθη Ἰωάννης ἀπὸ όταυροφυ- 

λάκων συνθέµενος ποιεῖν ὅσα θέλωσιν. Χχειροτονηθεὶς δὲ οὐδέτερον 
ἐποίησεν. 

1 µαγιστριανόν b Rev. µάγιστρον cíh µαγίστρον degm misso magistro A. 
— Κλαυδίου πόλεως fm. — Ὀνοριάδος behm. — 3 καθαίρουσι by sine acc. x. 
— 4 àv! ἐπισκόπων τε b καὶ δι ἐπισκόπων xyz. — 5 Κυζικινοῦ bdhy. — 
ó Μακεδόνιος f. — πρὶν] mA» g. — 6 τι add. ex b om. ΧΥΣΑ. — 7 εἴη scr. 
ex Rev. εἶ codd. — τί yàg ti; τότε Goar. quis enim es? tunc ipse ait A, — 
9 ra Εὐχάῖτα b Niceph, τὴν Εὐχαάϊταν dz τὴν Εὐχαΐταν em τὴν Εὐχαιταν 
sine acc. ο τὴν Εὐχαίτας f ad Euchaitem Α. — 10 ἐσπούδαξε fm festinabat A. 
— 11 Σεύηρον g itcm v. 16. — ἀντεισαγαγεῖν bd ἀντεισάγει ΥΣ. — 13 συν- 
εβούλευνον αὐτῷ b συνεβουλεύοντο xyz. — 14 καὶ ὀλίγον xyzA καὶ om. b. — 
16 προµονάσαντα Xxyz. — 17 Μαϊσυμά g sine acc. c. — Μαϊουμαγάζης b. — 
18 ἀποσχίστων f. — σεσιδηρωµένους d Classen σιδηροµένους hy. — 19 Ἠλίας 
bh sime spir. g. — 20 ἤ ante Σευήρῳω add. ex b om. xyz. — 91 μᾶλ]ον ᾗρε- 
τίσατο Om. g. — ἠφθετήσατο df ᾖἠρετίσατο h ἠρετήσατο com, — 28 Θέλουσιν 
xyz -- οὕτερον h. 
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Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
δε. ἔτη ge. ᾽ναστάσιος Καβάδης Σύμμαχος 

Er x£. ἔτη X. ἔτη iB. 
xp. η. ip. 

Κωνσταντ. Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Τιμόθεος Ἠλίας ο Ιωάννης Σευῆρος 
ἔτη s. ἔτη xy. ἔτη τα’. Er E. 

c. B. at α΄. 

Tovro τῷ ἔτει Βιταλιανόν, τὸν υἱὸν Πατρικιόλου κόμητος ὧΦοι- 

δερότων., οὗ ἐν Σκυθίᾳ καὶ Μυσία καὶ λοιπαῖς χώραις ὀρθόδοξοι 

παρεκάλουν κινηθῆναι κατὸ ᾽4ναστασίου τοῦ δυσσεβοῦς. ὁ δὲ κινη- 
δεὶς πολλὰς µυριάδας ἀνεῖλε στρατοῦ τῶν ὑπὲρ ᾿Αναστασίου µαχο- 

15 µένων, yovdóv τε εἰς ῥόγας αὐτῶν πεμπόµενον πλεῖστον καὶ ὅπλα 

εἷς συμμαχίαν καὶ δαπάνας καὶ ὕσα ἄλλα ἐχειροῦτο. φασὶ δὲ ὅτι ἐν 
μιᾷ συμβολῇ Ec χιλιάδας στρατοῦ βασιλικοῦ ἐκρήμνισε σὺν Ὑπατίῳ 
στρατηγοῦντι αὐτῶν, υἱῷ ἐξ ἀδελφῆς ᾽4ναστασίου καὶ Σεκουνδίνου 

πατρικίου, ὃν καὶ πιάσας ζῶντα ἐν φρουρᾶ εἶχεν. ᾽άναστάσιος δὲ ὁ 
20 παράνομος βασιλεύς, καὶ Τιμόθεος, ὁ ἀνίερος ἐπίσκοπος Κωνσταντι- 

25 

30 

vovzóAsOg, πολλὰ κακὰ τοῖς ὑπὲρ Maxióov(ov καὶ τῆς συνόδου 

μοναχοῖς τε καὶ κληρικοῖς καὶ Λλαϊκοῖς ἐπεδείξαντο" ὥστε καὶ εἰς 
Ὄμασιν τῆς Θηβαΐδος ἐξώρισαν πολλούς. Τιμοθέου δὲ τὰ συνοδικὰ 

καὶ Μακεδονίου τὴν καθαίρεσιν τοῖς κατὰ πόλιν ἐπισκόποις ὑπογρά- 
ψαι ἔπεμφαν' ὧν o( μὲν ἀνδρειότεροι πρὸς ἄμφω ἀντέστησαν' of 
δὲ παράφοροι φύβῳ τοῦ βασιλέως ἀμφοτέροις ὑπέγραφαν' οἱ δὲ 
µέσοι τῇ καθαιρέσει Μακεδονίου οὐχ ὑπέγραφαν, εἰ μὴ µόνον τοῖς 
συνοδικοῖς Τιμοθέου, ὕπερ ταὐτὺν ἦν. εἰ καὶ διαφέρειν αὐτοῖς 

ἐδόκει. Τιμόθεος δὲ τὸ ὄνομα Σευήρου βουληθεὶς ἐντάξαι τοῖς 

διπτύχοις καὶ τὸ Φλαβιανοῦ ἐκβάλαι ὑπὺ τοῦ λαοῦ ἐκωλύθη. Σευήρου 

γὰρ τὴν κοινωνίαν πάντες οἱ ὀρθόδοξοι ἔφυγον, μάλιστα οἱ μοναχοί, 

οὓς μετὰ πλήθους ἀγροικικοῦ τιμωρῶν πολλοὺς ἐφόνευσε τὰ 8υσιασ- 

τήρια ἀνατρέπων καὶ τὸ ἱερὰ σκεύη τῶν ὀρθοδόξων χωνεύων ὁ 
L4 ἱερόσυλος. Ιουλιάνα δὲ ἡ περιφανεστάτη, 7) κτίσασα τὸν ἱερὺν ναὺν 

ΒΑ: Ἠλίας b Ἰωάννης cyz. — 8 Σεύηρος g. — 103 αἱ codd. — 11 φοι- 
δερατῶν b φυδεράτων dyz φυδερατων sine acc. ο. — 14 τῶν δὲ ὑπὲρ y. — 
15 πεµποµένων πλείστων y. — 17 ἐκρήμνησε bey ἐκρίμνησε dh. — 18 víg 9 xyz. 
— ἐξ ἁδελφῆς f ἐξαδέλφης rell. cf. Mommsen Herm. vol. VI p. 340 not. 4. — 
19 εἶχεν ἐν φρουρᾷ xyz. — 922 λαϊκοῖς καὶ κληρικοῖς xyz. — ἐπεδείξατο dem. — 
28 Ὥασιν codd. -- Τιμοθέου — ἔπεμψαν b Τιμόθεος — ἔπεμφεν xyzA. — 
26 ἀμφότεροι y. — 27 µέσοι] ὅσοι b. — 30 ἐκβάλει b. — ὑπὸ τοῦ λαοῦ] ὑπὸ 
Φλαβιανοῦ c om. d. — 392 ἀγροικικοῦ b dygoíxov cy ἀγροίκων dz. — 33 ut 
saerlegus A. — 84 ἸουλιανάδεὈ "Ioviiava (sine acc.) δὲ ο Ἰουλιανὸν δέ g. — 
ísoóv add. ex b om. xyzA. 

A. M. 
$342 B 

135 P 

6005 
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τῆς Θευτόκου ἐν τοῖς Ὀνωράτοις, ἀντεποιεῖτο σφόδρα τῆς ἐν Χαλκηδόνι 

συνόδου, ὡς καὶ τὸν βασιλέα πολλὰς αὐτῇ διαστροφὰς ἐφευρόντα μὴ 

πεῖσαι κοινωνῆσαι τῷ Τιμοθέω. καὶ αὐτὺς δὲ Τιμόθεος πολλάκις 

πρὺς αὐτὴν ἀπελθὼν οὐκ ἔπεισεν αὐτήν. Πομπήϊον, τὺν ἀνεψιὸν 

αὐτοῦ. ὁ βασιλεὺς καὶ τὴν τούτου γαμετὴν κοσµίαν οὖσαν καὶ εὖ- 5 
ποιῖαις σχολάζουσαν πολλαῖς περιστάσεσιν ἐταπείνου, ὡς ζηλωτὰς 

τῆς συνόδου καὶ ὡς χορηγοῦντας Μακεδονίῳ ἐν τῇ ἐξορία τὰ πρὸς 

— χρείανλοί δὲ σταλέντες παρὰ Τιμοθέου ἐν ᾽4λεξανδρεία πρὺς Ἰωάννην 

τὸν Νικαιώτην im ἄμβωνος τὴν ἐν Χαλκηδόνι ἁγίαν σύνοδον &v- 
Theod. L. 11,35 εθεµάτισαν. | τοῦ ἡγουμένου τῆς «4ίου μονῆς τελευτήσαντος, ἦλθε 10 

Τιμόθεος προβαλέσθαι ἡγούμενον. ὁ δὲ μέλλων προβιβάζεσθαι ἔφη 
su Ἡ μὴ δέχεσθαι εὐλογίαν παρὰ ἀνδρὺς ἀθετοῦντος τὴν ἐν Χαλκηδόνι 

σύνοδον. Τιμόθεος δὲ ἔφη: ""ἀνάθεμα παντὶ ἀνθρώπῳ τῷ μὴ δεχο- 
µένω τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον. καὶ οὕτω προχειρισθῆναι ὑπ] 

αὐτοῦ κατεδέξατο ὁ ἡγούμενος. Ἰωάννης δέ, ὁ ἀρχιδιάκονος Τιμοθέου, 15 
Μανιχαῖος Ov, ὑβρίσας Τιμόθεον τῷ βασιλεῖ ἐμήνυσεν. ὁ δὲ βασι- X , 0 u 4 uj 

λεὺς ἀτιμάσὰς Τιμόθεον χαλεπῶς κατὰ πρόσωπον ἀρνούμενον εὗρε 
καὶ πάλιν ἀναθεματίζοντα τοὺς δεχοµένους τὴν ἐν Χαλκηδύνι σύν- 

οδον. || Ἰωάννης δὲ ὁ ᾽λεξανδρείας ὁ δυσσεβὴς ἐκώλυσε τοὺς 4ὐγυ- 

πτίους ἀνέρχεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα διὰ τὺ μὴ κοινωνεῖν ἐν τῇ ὑψώσει 20 
136 P τῇ ἐν Χαλκηδόνι συνόδω. φοβερὰ δέ τινα ὑπὺ δαιμονιώντων ἐγένετο 

Nieeph. ΧΥΊ,8 τότε εἰς Ἱεροσόλυμα. | ̓ 4ναστάσιος δέ τις ἐπιθυμῶν γενέσθαι δοὺξ 

Παλαιστίνης ὑπέσχετο τῷ βασιλεῖ, "si μὴ πείσω Ἰωάννην, τὸν μετὰ 
᾿Ηλίαν ἐπίσκοπον Ἱεροσολύμων, κοινωνῆσαι Σευήρῳ. δίδειν τ΄ λίρας 

xovGíov." λαβὼν οὖν τὴν ἀρχὴν ἦλθεν εἰς ἹἹεροσόλυμα καὶ Ιωάννην 25 
μὴ πειθόµενον εἰς φρουρὰν ἐνέβαλεν. Ζαχαρίας δέ τις ἄρχων Παλαι- 

στίνης, δεοφιλὴς ἀνήρ, ὑπέθετο τῷ ἐπισκόπῳω ζήλῳ 9:0 φερόµενος 

ὑποσχέσθαι τῷ δουκὶ ποιεῖν τὰ δοκοῦντα αὐτῷ, εἰ ἀποκατασταθῇ 
μῦ Ὦ εἰς rov θρόνον αὐτοῦ. τοῦ δὲ ἀπολύσαντος αὐτὸν καὶ ἀποκαταστή- 

σαντος, συναγαγὼν τὰ μοναστήρια εἰς tov vaóv τοῦ ἁγίου Στεφάνου 30 

καὶ ἀνελθὼν ἐπ ἄμβωνος ἀνεθεμάτισε Νεστόριον καὶ Εὐτυχέα καὶ 
Σευῆρον καὶ Σωτήριχον τὸν Καισαρείας, ἀναγορεύσας τὰς ἁγίας καὶ 

Ὀνωράτοις ἆ Ονωράτοις sine spir. c. Ὀνοράτοις hy. — 3 διατροφάς h. 
— 4 πρὸς] sig xyz. — Πομπηϊῖον b Πόμπιον xz Πόμψιον y. — Π. δὲ τὸν dz. 
— 1 Μακεδόνιον b. — πρὸς τὴν χρείαν Xyz τὴν om. b. — 9 Νικαιότην bz. 
— 10 τοῦ δὲ ἡγ. xyz δὲ om. b. — τῆς µονῆς τῶν Στουδίου Theod, Niceph. 
XVI, 35. — 12 uz δέχεσθαι--15 ἔφη om. b. — 13 Τιμόθεος —14 σύνοδον 
om. ef. — 18 Τιμόθεος — 16 ἡγούμενος om. m. — 15 οὐ κατεδέξατο ef. — 
ó post δὲ om. h. — 17 ἀρνούμενος b. — 19 ó ante δυσσεβής om. b. — 920 εἰς τὰ 
Ἱερου. z. — 91 τῆς ἐν X. συνόδου g. — δαιµονιόντω» bdhy. — 22 εἷς Ἱερο- 
σύλυµα τότε XyZ. — τις add. er b om. xyzA. — 38 πείσοι coni. Classen nisi 
persuaderet A, — 24 Ἠλίαν bh. — διδεῖν cy. — 25 ob» b ergo A δέ xyz. — 
26 ἐνέβαλλεν g. — 21 ἀνὴρ Θεοφιλής y. — 28 ἀποκατασταθείη d, — 32 Σεύηρον g. 
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oixovutvixóg τέσσαρας συνόδους" | παρῆν δὲ καὶ Ὑπάτιος, 0 ἀἆδελ- 

φιδὸς τοῦ βασιλέως, μὴ κοινωνῶν Σευήρῳω To σύνολον" οὗτος κοι- . 

νωνήσας Ἰωάννῃ τότε χρυσίου λίτρας ϱ' δέδωκε Θεοδοσίῳ τῷ ὁσίῳ, 

ἐξάρχω ὄντι τῶν µοναστηρίων, εἰς διανομὴν τῶν ὑπὲρ τῆς ὀρδῆς 

πίστεως καὶ τῆς ἐν Χαλκηδόνι συνόδου ζηλούντων μοναχῶν. ὁ δὲ 
βασιλεύς τινας τῶν ἀρχόντων προσέταξεν εἰς τὺν ναὺν τοῦ ἁγίου 

Θεοδώρου τῶν Σφωρακίου ix» ἄμβωνος τὴν προσθήκην τοῦ τρισ- 

αγίου ὑποβάλλειν' ὥστε τὰ πλήθη ἀγανακτοῦντα ἐξελθεῖν κατὰ τὴν 

ἡμέραν τῆς λιτῆς γινοµένης ἐν τῷ Τρικόγχῳ διὰ τὴν κόνιν' ἡνύκα 

i0 καὶ Τιμόθεος δύ ἐγγράφου ὑπομνηστικοῦ πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις 
τῆς πόλεως προσέταξε τὺ τρισάγιον ἐν ταῖς Λιταῖς μετὰ τῆς προσθή- 

κης εἰπεῖν. ὕπερ πολλοὶ φοβούμενοι ἐποίησαν. οἱ δὲ μοναχοὶ ἄλλον 
φΦαλμὺν ᾖλθον ψάλλοντεο. τούτους δὲ ἰδὼν ὁ λαὺς ἔκραζεν' “καλῶς 

ἦλθον οἱ ὀρθόδοξοι”. στάσις τε πολλὴ γέγονε καὶ ἐμπρησμὺς οἴκων 
15 πολλῶν καὶ φόνοι µυρίοι, τοῦ ὕχλου καταβοῶντος ᾽άναστασίου. καὶ 346 B 

ἄλλον βασιλέα αἰτούντων., Βιταλιανὺν δὲ πάντων εὐφημούντων ὡς 

αὐτοκράτορα" ὥστε φυγεῖν ᾽ἄναστάσιον καὶ κρυβῆναι ἐν προαστείῳ 

ἐγγὺς Βλαχερνῶν, ὑπ αὐτῆς δὲ ᾿άρεάδνης ὑβρισθῆναι ὡς πολλῶν 
κακῶν αἴτιον Χριστιανοῖς. | ̓ ἄλαμουνδάρω δέ, τῷ φυλάρχῳ τῶν Theod. L.11, 35 

90 Σαρακηνῶν, βαπτισθέντι Σευῆρος ó δυσσεβὴς δύο ἐπισκόπους ἔπεμψε 

τῆς λώβης αὐτοῦ μεταδοῦναι αὐτῷ. ΦΔεοῦ δὲ προνοία ὑπὺ τῶν ὀρ8ο- 
δόξων ó ἀνὴρ ἐβαπτίσθη τῶν δεχοµένων τὴν σύνοδον. τῶν δὲ ἐπι- 

σκόπων Σευήρου διαστρέφειν τὺν φύλαρχον τοῦ ἀληθοῦς δόγματος 

σπευδόντων, θαυμαστῶς αὐτοὺς ἤλεγξεν ᾽4λαμούνδαρος δραματουργία 

25 τοιαύτῃ. ἔφη γὰρ πρὺς αὐτούς' "γράμματα, φησίν, '"ἐδεξάμην σή- 
µερον σηµαίνοντά µοι ὅτι Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος τέθνηκεν. τῶν δὲ 
εἰπόντων ἀδύνατον εἶναι τοῦτο, ἔφη Ó φύλαρχος' “καὶ πῶς 950g 

γυμνὺς ἐσταυρώθη καθ ὑμᾶς, εἰ μὴ δύο φύσεων ἦν ὁ Χριστός, 

εἴπερ μηδὲ ἄγγελος ἀποθνήσκει:; καὶ οὕτω µετ αἰσχύνης ἀνεχώρησαν 

σι 

1 ὁ om. b. — ἀδελφιδοῦς g ἀδε]φός y. — 3 κοινωνόν by. — Σευῆρον 
b. — οὕτως Cy. — 3 τῷ Ἰωάννῃ z. — δέδωκεν hic omittunt et v. 5 post uova- 
χῶν inserunt xyz. — ὁσίω om. y. — b λαλούντων f, — 7 Σφωρακίου X Xgo- 
ρακίου b ZXgagexíov yz Spharacii Α cf. Codin. de aedif. p. 82 ed. Bonn. — 
8 ὑποβάλειν b ὑποβαλεῖν d. — 11 τῆς πόλεως add ex b om. rell. A. — 
19 ἔκραξεν Ὦ ἔκφαξεν rell. clamavit A. — 15 Αναστασίου b. Αναστασίῳ Xxyz. 
— 17 κρυβηθῆναι b. — 18 Αριάδνης c. — 19 ἁλλὰ MovvódQo b. — Alopov»y- 
δάρου (ἀλλὰ uovrdagíov m) δέ, τοῦ φυλάρχου ---βαπτισθέντος xyz. — 20 Σεύ- 
ηρος g. — ἐπισκόπους om. f. — 38 Σευήρου δὲ διαστρ. (om. τῶν δὲ ἐπισκ.) h. 
— διατρέφειν b. — 34 Αλαμούνδαρος. δραµ. τοιαύτῃ ἔφη πρὸς αὐτούς b. — 
925 ἔφη γὰρ πρὸς αὐτούς om. x. — γάρ om. Ἡ. — 926 σηµαίνοντά uo: add. ex b 
(µηρύοντα Theod) om. xyzA Georg. Mon. p. 518. — 6ó ἀρχάγγελος om. y. — 
τέθνηκε σήμερον cz. — 27 ἔφη πρὸς αὐτούς κε. — 98 καθ ἡμᾶς b Ov ἡμᾶς d. 
— 99 ἀποθνήσκῃ hx. 
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Rev.arch.96,402 [. τοῦ Σευήρου ἐπίσκοποι. | Κουάδης δέ τινας τῶν ἐν Περσίδι 
Χριστιανῶν ἠγκυλοκόπησεν, of μετὰ ταῦτα περιεπάτησαν. | 

A.M. 60060 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 37 B 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσχοπος 
ας. ἔτη gs. ᾿Αναστάσιος Καβάδης Ὁρμίσδας 5 

ἔτη xf. ἔτη λ’. ἔτη {’. 
xy. ie. a. 

Κωνσταντ.  Ἱεροσολύμων ᾽ἄλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσόκοπος 
Τιμόθεος "Ηλίας Ἰωάννης Σευῆρος 10 
ἔτη c. ἔτη xy. ἔτη τα’. ἔτη ζ’. 

β. γ. a. B. 

Mal p. 409, 3 | Tosro rà ἔτει Βιταλιανὺς παραλαβὼν πᾶσαν τὴν Θράκην καὶ 
Σκυθίαν καὶ Μυσίαν, ἔχων μεθ ἑαυτοῦ πλῆθος Οὕννων καὶ Βουλ- 

γάρων παρέλαβε τὴν ᾽Αγχίαλον καὶ τὴν Ὀδυσσόπολιν, πιάσας καὶ 15 

Κύριλλον. τὸν στρατηλότην Θράκης, καὶ ἦλθε πραιδεύων ἕως τοῦ 

Βυζαντίου. φειδόµενος δὲ τῆς πόλεως ἐν τῷ Σωσθενίῳ ἐστρατοπέ- 
δευσεν. || ̓ 4ναστάσιος δὲ ἀπογνοὺς πέµπει τινὰς τῆς συγκλήτου παρα- 
καλῶν εἰρηνεῦσαι αὐτὺν καὶ ὁμόσαι σὺν τῇ συγκλήτω, τούς τε ἐξ- 
ορισθέντας ἐπισόκόπους ἀνακαλεῖσθαι ..... ἐν ᾿Ηρακλεία τῆς Θράκης. 20 

ὁ δὲ Βιταλιανὺς προσέθηκεν. ἵνα καὶ ol πρίγκιπες ἑκάστης σχολῆς 
τοῦτο ὀμόσωσιν, καὶ Μακεδόνιος καὶ Φλαβιανὺς o( ἀδίκως ἐκβληθέντες 

ἀπολάβωσι τοὺς ἰδίους Βρόνους, ὁμοίως καὶ πάντες o( λοιποὶ ἐπίσκοποι. 

καὶ οὕτω κροτηθῇ ἡ σύνοδος, ἐρχομένου καὶ τοῦ “Ρώμης καὶ πάντων 
τῶν ἐπισκόπων, καὶ κοιν] κρίσει δοκιμασθῇ τὰ κατὰ τῶν ὀρθοδόξων 25 
τολµηθέντα. τοῦ δὲ βασιλέως καὶ τῆς συγκλήτου καὶ τῶν Λλοιπῶν 
ἀρχόντων τε καὶ λαῶν ὁμοσάντων καὶ βεβαιωσάντων ταῦτα οὕτω 
γίνεσθαι, εἰρήνη yéyovev: καὶ ἐπανέζευξεν ἐπὶ τὰ ἴδια. Σεκουνδῖνος 
δὲ ὁ πατρίκιος, γαμβρὺς ᾽άναστασίου ἐπ᾽ ἀδελφῇ, πατὴρ δὲ Ὑπατίου, 

118 B εἰς τοὺς πόδας Βιταλιανοῦ προσπεσὼν πολλοῖς δάκρυσιν Ὑπάτιον 30 

rov ἴδιον υἱὸν ἐκ τῶν ἐν Μυσία δεσμῶν ζῶντα ἀπέλαβεν. Ὁρμίσδας 
δέ, ὁ ἐπίσκοπος “Ρώμης, ὀχλούμενος ὑπὸ Θευδερίχου χαριζοµένου 

1: Κουάδης b Καβάδης xyz. — 5* Ὀρμίσδας bcem, — 103 Ἠλίας b Ἰω- 
άννης Cyz. — 10* Σεύηρος eg. — 11? ἔτη τα y. — 153 β codd. — 13 Βιταλ- 
λιανός b hic et passim in sqq. — 14 πλῇῆθος b Mal πλήθη (πλήθει fh) xyz. — 
Οὕνων h. — 15 Αγχια]όν b. — Ὀδυσόπολιν bh. — 16 τὸν Κύρ. στρατηλάτη» b. — 
παρεδρεύων b. — 17 τῷ add. ex b om. xyz. — ΣωσθενείῳὈ Σοσθενείῳ γ. ---19 αὐτῷ 
b. — καὶ ὁμώσαι b καὶ ὤμοσεν Xyz. — σὺν αὐτῇῃ τῇ Ovyxi. κ. — 30 Post 
ἀνακαλεῖσθαι lacumam subesse statuo. sic fere explendam καὶ σύνοδον οἴκου- 
pevixTv συγκαλεῖσθαι. — 21 πρίγκιπαις b. πρέγκηπες (πρινκ. fm) hxy. — 22 ὀμόσωσι 
τοῦτο Xyz. — 38 ἀπολάβωσι — ὁμοίως om. f. — πάντες om. f. — 34 καί ante 
τοῦ Ρώμης om. dm. — 26 ἑτοιμασθῃῇ y. — 38 Σεκουνδῖνος b Σεκουνδιανός 
Xyz — 80 Ὑπάτιον om. y. — 31 víóv om. b. — Ὀρμίσδας bdfm. -— 32 χαρι- 
ζόμενος xy. 
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Βιταλιανῶ Εννόδιον τὸν ἐπίόκοπον ἔπεμψε καὶ Βιταλιανὺν ἀρχιδι- 

άκονον εἰς τὺ κροτηθῆναι τὴν ἐν ᾿Ηρακλεία σύνοδον. ἦλθον δὲ ἐπί- 
σκοποι ὡς διακόσιοι ἐκ διαφόρων τόπων’ οἵ τινες ἐμπαιχθέντες ὑπὺ 
τοῦ παρανόµου βασιλέως καὶ Τιμοθέου ἐπισκόπου Κωνσταντινουπύ- 

6 Aeg ἀνεχώρησαν ἄπρακτοι. ὁ γὰρ ἀσεβὴς βασιλεὺς παραβὸς τὰς 
συνθήκας λάθρα ἐδήλωσε τῷ πάπα ᾿Ρώμης μὴ παραγενέσθαι. τῷ 

γὰρ Βιταλιανῷ σάκραν ἦν πέµψας τοῦ πέµψαι αὐτὴν εἰς ᾿Ρώμην πρὺς 

τὸ παραγενέσθαι τὺν πάπαν ἐπὶ τὺ κροτηθῆναι τὴν σύνοδον ἐν 

Ἡρακλεία. πᾶς δὲ ὃ Aaóg καὶ ἡ σύγκλητος παρρησία ἐλοιδόρουν 
10 ᾽ἀναστάσιον ὡς ἐπίορκον. ó δὲ παράνομος ἀναιδῶς ἔλεγε vóuov εἶναι ' 

κελεύοντα βασιλέα κατ ἀνάγκην ἐπιορκεῖν καὶ φεύδεσθαι. ταῦτα ὁ 

παρανοµώτατος μανιχαιόφρων. 
οι εδ. y. ὃς, ος y. A. M. 6001 

Τούτῳ τῷ ἔτει Βιταλιανὺς ἀγανακτήσας κατὰ ᾽ναστασίου διὰ 
15 τὴν ἐπιορκίαν πολλὰ κακὰ τοῖς ὑπὺ ᾽ναστάσιον στρατοπέδοις καὶ τῇ 

λοιπῇῃ πολιτείᾳ ἐπεδείκνυτο, ἀναιρῶν καὶ ἁρπάζων καὶ ἀφοπλίζων" 29 Ὦ 

καὶ τέλος πρὺς ὕβριν ἕκαστον στρατιώτην μιᾶς φύλλεως ἐπίπρασκεν. 

38 P 

Kócuov Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης  Α. M. 6008 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

20 sy. ἔτη gy. ᾽Αναστάσιος Καβάδης Ὁρμίσδας 
irm xf. ἔτη 4. ἔτη {. 

γε’. καὶ. y- 

Κωνσταντ.  Ἱεροσολύμων — itbavógtlag Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

9ὔ Τιμόθεος Ἠλίας Ἰωάννης Σευῆρος 
ἔτη s. ἔτη xy. Erg τα. ἔτη E. 

ó. gl b. . 

| Tosro τῷ ἔτει Οὗννοι οἱ λεγόμενοι Σαβὴρ περάσαντες rg Niceph. XVI, 26 

Κασπίας πύλας τὴν ᾽ἁρμενίαν ἐξέδραμον. Καππαδοκίαν τε καὶ Γαλα- 
30 τίαν καὶ Πόντον ληϊζόμενοι, ὡς καὶ Εὐχάϊῖτα μικροῦ παραστήσασθαι. 

ὕθεν καὶ φυγὼν ὁ ἱερὺς ἸΜακεδύόνιος κινδυνεύων σχεδὺν εἰς Γάγγραν 
διεσώθη. ὕπερ μαθὼν ᾽ναστάσιος πικρῶς αὐτὺν κἀκεῖ προσέταξε 
φυλάττεσθαι, πέµψας, ὥς φασι, καὶ τὸν ἀναιρήσοντα αὐτόν. τελειωθεὶρ 

1 Βιταλιανόν ἓ Βιταλιανών ϱ Βιταλιανῶν m. -- Ενόδιον yz. — 3 δὲ 
καὶ ἐπίσκ. xyz. — 98 ὡς om. y. — b παραλαβών b. —'6 πάππα g item v. 8 
πάππαν. — 10 ὁ δὲ παράν. βασιλεύς em. — 13 x9'. w. B. y. y. 9. y. b 
κδ’. w. B. y. 9. y. cz »Y. xf. y. 9. y. y. — 15 ὑπὸ Αναστασίου bx. ὑπὲρ 
Αναστασίου y. — 17 φόλεως bdz, — ου. 18—27 sic exhibet b: Κόσμου ἔτη sq. 
τῆς Θείας σαρκ. Ürn qm. κε’. καὶ. y. Y. X. v. d. rell. omissis. — 505 Ὀρμίσδας 
cg sine spir. ef. — 921* ἔτη καὶ. f. — 925? Ἰωάννης cyz. — 303 'Hiíeg Σευῆρος 
(Σεύηρος g) efg. — 363 ἔτη τα. em. — 27* δ. cyz. — 28 Οὔννοι beeg Οὔνοι 
fhm. — Σαβήρ xy Nic. Xefo h Σαβήν g Σαβῆρες b. — 30 Evyaíra h 
Εὐχαΐτα g Εὐχαῖτα sime acc. ο Εὐχαΐταν by. — μικροῦ bx μικροῦ δεῖν gy 
μικροῦ δεῖ h. — 32 κἀκεῖ b ἐκεῖ rell. — 33 ἀναιρήσοντα b ἀναιροῦντα Xyz 

Tugormawrs cHkON, D, 11 
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δὲ ἐν Γάγγραις κατετέθη ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Καλλινί- 

κου ἐγγὺς τῶν λειψάνων αὐτοῦ πολλὰς ἐάσεις ἐπιτελῶν. | Μακεδονίου 

νεκροῦ κειµένου φασὶ τῇ χειρὶ κατασφραγίσασθαι τῷ σταυρῷ. Θεύ- 
δωρος δέ rig τῶν συνόντων αὐτῷ εἰς ὄναρ εἶδε ἸΜακεδόνιον λέγοντα 

αὐτῶ": "ἔκλαβε, καὶ ἀπελθὼν ἐπανάγνωθι ᾿άναστασίω, καὶ εἰπέ' ἐγὼ 
μὲν ἀπέρχομαι πρὺς τοὺς πατέρας µου, ὧν τὴν πίστιν τετήρηκα, οὐ 

παύσοµαι 0b ὀχλῶν τῷ δεσπότῃ ἄχρις οὗ ἔλθῃς, καὶ εἰς δίκην εἰσέλ- 
δωμεν.’ | 

| Τῷ à' αὐτῷ ἔτει ἐν ᾽4λεξανδρεία πλεῖστοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες 
Anecd. IL 108 καὶ νήπια δεινῶς πληγέντες ὑπὺ δαιμόνων -ἀθρόως ὑλάκτουν' καθ 

ὕπνους δέ τις εἶδέ τινα φοβερὺν Λλέγοντα, ὅτι διὰ τοὺς ἀναθεματισ- 

μοὺς τῆς συνόδου ταῦτα πάσχουσιν. | 

Τῷ 0 αὐτῷ ἔτει καὶ ᾿ρεάδνη ἡ βασίλισσα ἐτελεύτησεν. οἱ δὲ 
μοναχοὶ τῆς ἐρήμου θΘείῳ ζήλῳω κινούµενοι, τέσσαρας διαμαρτυρίας 

συντάξαντες δύο μὲν ἔπεμψαν τῷ βασιλεῖ, µίαν δὲ τοῖς ἄρχουσι τῆς 

χώρας, καὶ µίαν τῷ ἐπισκόπῳ Ἱεροσολύμων Ἰωάννῃ, διαμαρτυρόμενοι, 
µήτε τῆς ἁγίας ἐν Χαλκηδόνι συνόδου παρεξελθεῖν, µήτε τῷ ὃυσσε- 

Rev. arch. p.399 βεῖ Σευήρῳ κοινωνῆσαι' | ἐπεὶ πρὺς Βάνατον ἑτοίμως ἔχουσιν., ἐμπυ- 

A. M, 6009 

Rev. arch. p. 399 

251 B 

ρίζοντες καὶ τοὺς ἁγίους τόπους. τοῦ δὲ ἐπισκύπου Θεσσαλονίκης 
διὰ φόβον τοῦ βασιλέως κοινωνήσαντος Τιμοθέῳω τῷ Κωνσταντινου- 

πύλεως ἐπισκόπῳ, μ΄ ἐπίσκοποι τοῦ Ἰλλυρικοῦ καὶ τῆς Ελλάδος συνελ- 

Βόντες εἰς fv Ov ἐγγράφου ὁμολογίας ὡς ἀπὺ ἰδίου µητροπολίου 

ἀπέστησαν ἀπ᾿ αὐτοῦ, καὶ εἰς 'Ρώμην πέµψαντες τῷ Ρώμης κοινωνεῖν 
ἐγγράφως συνέθεντο. τὸν δὲ Θεσσαλονίκης ἐπίσκοπον Θεόδωρος Ó 
ἱστορικὺς πατριάρχη» ὀνομάξει ἀλόγως, μὴ εἰδὼς τὺ διατί. | 

κε. 6. d. 4. v. ww. ow. 

| Τούτῳ τῷ ἔτει Ἰωάννου τοῦ Νικαιώτου, ἐπισκόπου AAstav- 
δρείας αἱρετικοῦ. ἀποθανόντος, «Πιόόκορος ὁ μικρός, Τιμοθέου τοῦ 

Ελούρου ἀνεψιός, προεβλήθη ἐπίσκοπος ᾽λεξανδρείας, ἐλθὼν δὲ ἐν 

τῷ Βυζαντίῳ ὑπὲρ ᾽άλεξανδρέων πρὺς τὸν βασιλέα πρεσβεύσασθαι 

διὰ róv φόνον τοῦ υἱοῦ Καλλιοπίου τοῦ αὐγουσταλίου, ὑπὺ τῶν 
ὀρθοδόξων δηµοσίως ὑβρίξετο κατὰ πρόοδον νομιξζόντων αὐτὺν κατὰ 

9 ἔγγιστα 7. — 4 εἶδεν εἰς ὄναρ Cyz εἶδε κατ ὄναρ d. — Μακεδόνιον 
add. ex bd om. cyz. — 5 ἔκβαλε fm. — Ἱ εἰς δίκην bx sig τὴν δίκην yz. — 
εἰσέλθομεν bdh. — 10 νήπια b Cr. παιδία xyz. — πληγέντες Όσα πληγέντα 
dy. — 18 Αριάδνη cz. — 16 ÓimuegQtvodurvor z Óuuagrvgovursor y. — 19 Θε- 
σαλονύκης bh Θεσσαλονικίας g. — 920 διὰ qófov f. — 983 dx' om. b. — 24 δὲ 
add. ex bm om. cefz, — Θεσαλονίκης b. — ὁ add. ex Ὁ om. cyz. — 95 πατρ. 
αὐτὸν ὀνομάζει b. — 36 S] & mz om. cef. — 27 Νικαιότου bz, — 38 0 
pixoóg om. f. — 99 Αἰλούρου bem. — 31 διὰ τὸν φόνον πρεσβ. πρὸς τὸν βασ. 
τὸν τοῦ vío0 Καλλ. c. —  qofov y. — Καλλιωπίου cegm Καλλωπίου b. — 
ὑπό b ἀπό τε. — 32 αὐτῶν bemz. 

10 

15 

20 

25 

30 
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τῶν ὀρθῶν ÓOoyuérov ἐληλυθέναι. πρεσβεύσας οὖν διὰ τὸν φόνον 
μετὰ σπουδῆς ἀνεχώρησεν. | ἡ δὲ τοῦ φόνου «iría γέγονεν αὕτη. 

χειροτονηθέντος «ιοσκόρου, ἀνεχώρησαν τὰ πλήθη τῶν κληρικῶν 

λέγοντες' ὅτι "εἰ μὴ καθὼς περιέχουσιν οἱ κανόνες τῶν ἁγίων ἀπο- 
5 στόλων. οὐ καθέζεται ἐπίσκοπος.. ἦσαν γὰρ o( ἄρχοντες ἐνθρονί- 

σαντες αὐτόν. ὁ δὲ «4ιόσκορος ἦλθεν εἰς τὺν ἅγιον ἸΜάρκον. καὶ 
ἐλθόντες οἱ κληρικοὶ ἐνέδυσαν αὐτὺν ἐκ δευτέρου καὶ πάλιν ἐχειρο- 
τόνησαν. καὶ οὕτως ἐλθὼν εἰς τὸν ἅγιον Ιωάννην ἐπετέλεσε τὴν 
σύναξιν. ὄντος δὲ ἐκεῖ Θεοδοσίου, τοῦ υἱοῦ Καλλιοπίου τοῦ αὐγου- cf. Mal. p.401,20 

10 σταλίου, καὶ ᾽κακίου στρατηλάότου, ἀτακτήσαντες οἱ ὄχλοι ἤρξαντο 

ὑβρίζειν τὺν αὐγουστάλιον διὰ τὸ ἐπαινεῖν τὺν βασιλέα ᾽ναστάσιον. 

τῆς δὲ ἀηδίας κινουµένης, εἰσπηδήσαντές τινες ἀπὺ τοῦ θρόνου καθ- 

εἴλαν τὺν υἱὸν τοῦ αὐγουσταλίου καὶ ἀνεῖλον αὐτόν. ὁ δὲ στρατη- 
λάτης Ακάκιος, 660ve ἠδυνήθη πιάσαι, ἀνεῖλεν. καὶ ἀκούσας ὁ βασι- 
λεὺς ὠργίσθη κατ᾽ αὐτῶν. Ó δὲ «4{ιόσκορος πρεσβεύσας κατεπράῦνεν 108 B 
αὐτόν. | μεταξὺ δὲ Ἰνδῶν καὶ Περσῶν κάστρον ἐστὶν ὀνόματι T£ovv- Theod. L. HI, 24 

δαδεέρ. ἔνθα πολλὰ χρήματα καὶ λίθους τιµίους εἶναι πολλοὺς Κου- 

άδης μαθὼν ἐπεζήτει τοῦτο λαβεῖν. δαίµονες δὲ τῷ τόπω παρ- 

εδρεύοντες ἐκώλυον αὐτὺ χειρωθῆναι. πᾶσαν οὖν κινήσας τῶν παρ 
20 αὐτῷ μάγων ἐπίνοιαν. ἔπειτα δὲ καὶ Ἰουδαίων, καὶ τοῦ σκοποῦ μὴ 

ἐπιτυχών, πεισθεὶς διὰ τῆς πρὺς θεὺν εὐχῆς τῶν Χριστιανῶν τούτου 
κυριεῦσαι, ἐπίσκοπόν τινα Χριστιανῶν τῶν ἐν Περσίδι περὶ τούτου 

παρεκάλεσεν, ὃς σύναξιν ἐπιτελέσας καὶ τῶν Βείων μυστηρίων µετα- 
λαβών, προσελθὼν τῷ τόπῳ τοὺς ἐκεῖσε δαίμονας ἐξεδίωξε καὶ τῷ 

οὗ Κουάδῃ τὸ κάστρον ἀπόνως παρέδωκεν’ rovro Κουάδης καταπλαγεὶς 

τῷ σηµείῳ πρωτοκαθεδρία τὺν ἐπίσκοπον ἐτίμησεν, ἕως τύτε Μανι- 
χαίων καὶ Ἰουδαίων προκαθεζοµένων. ἄδειαν δὲ παρέσχε καὶ τοῖς 
βουλομένοις βαπτίζεσθαι. | 

40 P - 

— c 

᾽Αλεξανδρείας ἐπίσκοπος «4ιόσκορος ἔτη y. A. M. 6010 
30 sf. αν. 4. 6. [. w. 6. 

| Tovro τῷ ἔτει "4vacráctos Óó βασιλεὺς εἶδεν ἐν ὁράματι ἄνδρα ἃ ou elt 

φοβερὺν βαστάζοντα κώδικα" καὶ τοῦτον ἀναπτύξας καὶ εὑρὼν ον ο 

1 φόβον y. — 8 κληρικών b χωρικῶν cyz. — 5 οἳ ἄρχοντες om. f. — 
ἐνθρονίσαντες z ἐνθρονήσαντες b ἐνθρονιάσαντες cy. — 9 Καλλιωπίου cem 
Καλλωπίου b. — 10 τοῦ στρατηλάτου cyz τοῦ om. b. — 11 τόν ante βασιλέα om. 
h. — 12 τῆς δὲ ἁηδίας κινουµένης bc. τῆς δὲ ἀδείας (ἀδίας f) γινοµένης y ἀδείας 
δὲ γρνοµένης z. — τινες om. y. — καθεῖλαν Ὁ καθεῖλον cyz. — 13 τοῦ om. c. 

— 16 αὐτούς h. — Τζουνδαδεέρ (-δέερ b) b Theod. Τζουβδαδεέρ yz Ίζουβδα- 
δέρ x. — 17 Κουάδης by Καβάδης xz item v. 96. — 19 πάσας y. — ma 
αὐτῶν bem παρ αὐτοῦ f. — 22 Χριστιανῶν hx Ἀριστιανόν bgy. — τόν 
y om. h. — 24 ἐδίωξεν cy. — 26 Κουάδη by Καβάδη xz. — τοῦτο z. — 
926 πρωτοκαθεδρίαν τὸν ἐπίσοκοπον g πρωτοκαθεδρίαν τῶν ἐπισκόπων y. — 
80 κζ.] sc. qu. xf. f. — 32 κώδηκα c. 

11* 
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τὸ τοῦ βασιλέως ὄνομα εἶπεν αὐτῷ”: "δού, διὰ τὴν κακοπιστίαν σου 
ἀπαλείφω εδ’. καὶ ἀπήλειψεν αὐτά. διυπνισθεὶς δὲ καὶ προσκαλεσά- 

µενος ᾽μάντιον τὸν πραιπόσιτον εἶπεν αὐτῷ τὸ ὕραμα. ὁ δὲ εἶπεν" 
Ἱκάγὼ ἐθεασάμην ταύτῃ τῇ νυκτί, ὅτι παρισταµένου µου τῷ κράτει 
σου, χοῖρος u£yag ἐλθὼν καὶ δραξάµενός µου τῆς χλαίνης κατέρραξέ 
µε εἰς τὴν γῆν καὶ ἀνήλωσεν. προσκαλεσάµενος δὲ IloóxAov τὸν 
ὀνειροκρίτην ἐξεῖπεν αὐτῷ τὰ ὁραθέντα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖᾳ' ὅτι 
“᾽ἀάμφότεροι οὗ μετὰ πολὺ τελειοῦσθε. | τοῦ δὲ ἐπισκόπου Κων- 

σταντινουπόλεως Τιμοθέου ἀποθανόντος, Ιωάννην τὸν Καππαδόκην, 

πρεσβύτερον καὶ σύγκελλον Κωνσταντινουπόλεως, ἐπίσκοπον ὃ βασι- 
λεὺς προεχειρίσατο. οὗτος χειροτονηθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρα τοῦ πάσχα 
τὴν ἀποστολικὴν ἐνεδύδατο στολήν. ó δὲ λαὺς πολλὴν στάσιν ἐποί- 
46€ τῷ Ἰωάννῃ τοῦ ἀναθεματίσαι Σευῆρον. | 

Tà à' αὐτῷ ἔτει ἐνδικτιῶνος τα. μηνὶ ᾽Απριλλίῳ 8’, τέθνηκεν 
᾿Αναστάσιος ὁ δυσσεβὴς βασιλεύς, βασιλεύσας ἔτη xf µῆνας ζ, τῷ 
σλδ΄ ἔτει ἀπὸ «Πιοκλητιανοῦ”: | καὶ ἐβασίλευσεν "Iovérivog ὁ εὐσεβὴς 

&vr αὐτοῦ, ἀνὴρ πρεσβύτης καὶ πολύπειρος, ἀπὸ στρατιωτῶν ἀρξά- 
µενος καὶ ἕως τῆς συγκλήτου προκόψας, Ἰλλύριος τῷ γένει. | τινὲς 
δέ φασιν ὅτι δείω σκηπτῷ κεραυνωθεὶς ᾽άναστάσιος ἐμβρόντητος 

γέγονεν. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν' 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσόκοπος 
ια. ἔτη qua. Ἰουστῖνος Καβάδης Ὁρμίσδας 

ἔτη 9’. ἔτη X. ἔτη «C. 
a. xà. E 

Κωνσταντ. Ἱεροσολύμων ώάλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος 
Ἰωάννης Ἠλίας 4ιόσκορος Σευῆρος 
ἔτη B. Erg xy. ἔτη y. ἔτη E. 

a. y. B. E: 

| Τούτῳ τῷ ἔτει Ιουστῖνος βασιλεύσας πᾶσιν ἄριστος ἀνεδείχθη, 

1 τὸ τοῦ βασιλέως ὄνομα b Μα]. τὸ ὄνομα τοῦ βασ. xyz. — 2 ἀπείληψεν 
hy ἀπέλιψεν b. — 3 πρεπόσιτον by πραιπώσιτον g. — 4 ταύτῃ z Μα]. ταῦ- 

Ἱτη df ταῦτα bce ταύ m haec ista nocte A, — 5 μέγας om. x. — 6 τὴν add. 
ex b om. xyz. — προσκαλεσάµενος-- ἐξεῖπεν xyzA Μα]. προσκαλεσάµενοι --- 
ἐξεῖπον b. — Ἱ αὐτοῖς] αὐτῷ x. — 8 τελειοῦσθαι bgy. — 9 τὸν om. y. — 
10 ὁ βασιλεύς add. ex b om. xyz. — 11 προεχειρίόσαντο dgA. — 12 στάσιν 

πολλήν xyz. — 13 Σεύηρον egm. — 14 ὑνδικτιόνος h ὑνδικτίονος f 3. γε. 
— Απριλλίω] Timotheum episcopum hoc mense defunctum cum Anastasio qui 
mense lunio e vivis excessit Theophanes confundit. — θ΄] τα y. — 15 καὶ uj- 
vag E xyz. — £] y Theod. Lect. Malal. Euagr. — 16 στδ΄ς, — ὁ εὐσεβὴς βασιλεύς yz. 
— 18 προκύψας b. -- 19 σκήπτρῳ y. — 30 γέγονεν σπασθεὶς γὰρ ἀπέθανεν d. 
— 93' Κουάδης ef. — 3585 Ὀρμίσδας begm sine spir. cf. — 383 Ἠλίας b Ἰω- 
ἄννης rell. — 383 Σεύηρος g. — 30* η] £' codd. — 31 βασιλεύσας] ὁ βασιλεύς h. 
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ζηλωτὴς μὲν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἔμπυρος καὶ ἐν πολέμοις εὖδο- 
xiv, σύμβιον δὲ ἔχων ὀνόματι 4ουπικίαν. ταύτην Εὐφημίαν οἱ 

δῆμοι ἐκάλεσαν στεφθεῖσαν αὐτὴν αὐγούσταν. | Βιταλιανὺς δὲ ὁ 
προρρήθεὶς μετὰ θάνατον ᾽ναστασίου Ἰουστίνω rà µεγάλῳ σφόδρα 
ὠκειώθη, ὥστε στρατηλάτου ἀξίαν παρ αὐτοῦ δέξασθαι καὶ ὑπατεῦσαι 

ἐλθόντα ἐν Βυζαντίω καὶ ὕπατον ἀναγορευθῆναι καὶ κόμητα Πραι- 

σέντου παρρήσίαν τε ἔχειν τοσαύτην πρὺς TOv βασιλέα, ὥστε καὶ 

Σευῆρον προστάξαι ἐκβληθῆναι καὶ ἀναιρεθῆναι. λίαν γὰρ ἦν ὀρθό- 
δοξος ὁ Βιταλιανός. ὁ δὲ Σευῆρος ἀκούσας ἔφυγεν, καὶ Ιουλιανὺς 

“λικαρνασοῦ ἐπίσκοπος: καὶ εἰς 4ἴγυπτον ἀπελθόντες ταύτην ἐτά- 

ραξαν. τὺν περὶ φθαρτοῦ καὶ ἀφθάρτου λόγον κινήσαντες. «ιοσκό- 

gov ἐπιόκοποῦντος ᾽λεξανδρείας. | ἐπίσκοποι δὲ καὶ κληρικοὶ ἀπὸ 
“Ρώμης ἦλθον λαβόντες αὐθεντίαν ὑπὺ Ὁρμίσδου, τοῦ ἐπισκόπου 

Ρώμης. σπουδῇ Βιταλιανοῦ, ἔτι ζῶντος Ἰωάννου τοῦ Καππάδοκος, 
ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. καὶ τὴν ἁγίαν ἐν Χαλκηδόνι σύν- 

οδον συνέταξαν τοῖς * διπτύχοις καὶ ταῖς ἄλλαις τρισὶ συνόδοις ἐν τοῖς 

[εροῖς διπτύχοις. Σευήρου δὲ τοῦ δυσσεβοῦς ἐκποδὼν γεγονότος, Παῦλος 

ἐχειροτονήθη ἐπίσκοπος ᾽Αντιοχείας. ὁ ξενοδόχος τῶν Εὐβούλου. || καὶ 

ἐδωρήσατο ὁ βασιλεὺς τῇ πόλει ᾽Αντιοχείας χιλίας λίρας χρυσίου" 

καὶ ταῖς ἄλλαις δὲ πόλεσι πολλὴν εὐνομίαν παρέσχεν., κωλύσας καὶ 
τὰς δηµώδεις ταραχάς. Βεναῖαν δὲ τὺν Φιλόξενον, ἐπίσκοπον Ἱερα- 

πόλεως, µανιχαιόφρονα ὄντα, καὶ Πέτρον ᾽άπαμείας ἐξώρισεν Ó εὖσε- 

βὴς βασιλεὺς Ἰουστῖνος σὺν πᾶσι τοῖς µετέχουσι τῆς λώβης αὐτῶν. | 

Mal. p. 411, 14 

cf, Mal. p.419, 11 
cf. Euagr. IV, 4 

255 B 

Mal. p. 411, 19 

143 P 

" E ^ , , ᾿ ΄ Mal. p. 410, 9 ᾽Αμάντιον δὲ τὸν πραιπόσιτον καὶ AvÓgéíav τὺν κουβικουλάριον καὶ TU, P. ὃν 

Θεόκριτον τὺν κόμητα ᾽ἁμαντίου, ὃν ἐβούλετο ποιῆσαι βασιλέα, ὡς 

τυραννίδα µελετήσαντας ἀνεῖλεν. Ó γὰρ πφαιπύσιτος τῷ Ἰουστίνῳ 
δέδωκε χρήματα ῥογεῦσαι, ὅπως Θεόκριτος βασιλεύσῃ. ὁ δὲ στρατὺς 
καὶ οἱ δῆμοι οὐχ εἴλαντο Θεόκριτον βασιλεῦσαι, ἀλλ Ἰουστῖνον 

1 μὲν τῆς add. er b om. xyz. — 9 4οπικίαν  ουκίαν f. — ταύτην — 
8 αὐγούσταν Sic scr. ex Ὁ ἔστεψεν αὐγούσταν' ἣν οἱ 9. ἔκαλ. Εὐφημίων εἰς τὸ 
στέψαι αὐτήν Cyz Jv καὶ ἔστεψεν avy. ἣν Εὐφημίαν ἐκάλεσαν of δῆμοι d. — 
8 αὐγοῦσταν g. -- Βιταλλιανός bg item ου. 9. 14. —. 5 οἰκειώθη codd. --- 
6 Πρεσέντου z ΓΠερσέντου xy Περσεντοῦ b. — 8 Σεύηρον cegm. — 9 ὁ prius add. 
ez b om. xyz. — Σεύηρος cegm. — 10 Αλικαρνασοῦ bcz Αλικαρνάσου y sine 
acc, d. — 13 ἦλθον — Pouns om. f. — αὐθεντίαν] ἐξουσίαν x. — Ὀρμίάόδου 
bdm sine spir. ce. — τοῦ add. ez b om. rell. — 14 σπουδῃ] ὑπὸ δῆ g. —^ 
Καππαδόκου y. — ἔτι ζῶντος post Καππάδοκος repetit g. — 16 συνέτ. roig 
διπτ. καὶ ταῖς ἅλλαις τρισὶ συνόδ. ἐν τοῖς [εροῖς διπτύχοις b συνέτ. τοῖς διπτ. 
πρὸς T. ἅλλαις Ἱεραῖς τρισὶ συνόδοις xyzA Equidem praeter corruptum τοῖς 
διπτύχοις scripturam cod. b genwimam esse censeo, — 19 Avttozeía? — 1ί- 

τρας χρυσίου χιλίας z. — χρυσοῦ b. — 30 δέ om. b — 291 Ἐενάϊαν g. — 
99 ᾽παμίας b. — 38 συμπᾶσι ο. — 34 δέ bd τε cyz. — πρεπόσιτον by πραι- 
πωσιτον g. — Ανδρέα b. — 36 πρεπόσιτος by πραιπώσιτος g. — 27 βασιλεύσει 
bf. — στρατός] στρατηγός h στρατηλώτης y. — 28 οὖκ εἴλαντο bd οὖκ εἴλοντο 
yz ovg εἴλοντο ο. — τὸν Θεόκριτον xyz. — βασιλεύσῃη ο. 

p. 611, 19 
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ἀνεκήρυξαν. αὐτοὶ δὲ δυσφορήσαντες τυραννίδα ἐμελέτησαν καὶ ἆν- 

ηρέθησαν. ἀνεκαλέσατο δὲ ὁ βασιλεὺς πάντας τοὺς ἀδίκως ἐξορισ- 

*56 B θέντας ὑπὺ ᾽άναστασίου καὶ ᾽ἁππίωνα τὸν πατρίκιον, ὃν ἐν Νικαία 
πα πρεσβύτερον βίᾳ ἐχειροτόνησεν" ὃν ὁ βασιλεὺς ὡς ἐχέφρονα ἐποίησεν 

ἔπαρχον πραιτωρίων, καὶ «4ιογενιανὺν ἀνατολῆς στρατηλάτην. 

Τῷ δ᾽ αὐτῷ ἔτει ἐφάνη ἀστὴρ ἐν τῇ ἀνατολῇ, φοβερὸς κομήτης, 
ὃς εἶχεν ἀκτῖνα πέµπουσαν ἐπὶ τὰ κάτω, ὃν ἔλεγον oí ἀστρονόμοι 
πωγωνίαν εἶναι' καὶ ἐφοβοῦντο. 

A.M.6012 Κόσμου Τῆς δείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
Ss. ἔτη oi. "Ioverivog Καβάδης Ὁρμίσδας 

ἔτη 9. ἔτη XY. ἔτη v. 
B. κε. E. 

Κωνσταντιν. Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Ἰωάννης Ἠλίας 4ιόσόκορος Παῦλος 
ἔτη B. Erg xy. ἔτη y. ἔτη y. 

; 9’. y. αἲ. 
Mal. p. 412, 12 | Toro τῷ ἔτει Βιταλιανὺς ἐδολοφονήθη ὑπὺ τῶν Βυζαντίων 

μηνιώντων αὐτῷ διὰ τὺ πολλοὺς ἀνῃρηκέναι ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐπ- 

αναστάσεως αὐτοῦ κατὰ ᾽άναστασίου. | Ἰωάννου δὲ τοῦ Καππάδοκος. 
ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. τελευτήσαντος, Επιφάνιος, πρεσβύ- 

τερος τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας καὶ σύγκελλος, ἐχειροτονήθη μηνὶ Φεβρου- 
αρίῳ κε. ὁμοίως καὶ Ὁρμίσδα τοῦ ᾿Ρώμης κοιµηθέντος, Ἰωάννης τὴν 
ἐπισκοπὴν διεδέξατο. 

Mal, p. 416, 3 Τῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει ἐδημοκράτησε τὸ βένετον µέρος, ἐν πάσαις ταῖς 

πύλεσι ταραχὰς ἐγείροντες καὶ λιδασμοὺς καὶ φόδους πολλοὺς ἄπερ- 
γαζόμενοι. ἐπήρχοντο δὲ καὶ τοῖς ἄρχουσιν. ἀπὺ δὲ ᾽άντιοχείας 

.ἳ B ἤρχθη τὸ κακὺν τῆς ἀταξίας. καὶ οὕτω διεδόθη ἐν πάσαις ταῖς 

πόλεσιν, καὶ ἐκράτησεν ἐπὶ χρόνους £^ καὶ ἔσφαζον ξίφεσι τοὺς 
ἀπαντῶντας Πρασίνους καὶ τοὺς κατ οἶκον κρυπτοµένους ἀνιόντες 

ἐφόνευον, μὴ τολμώντων τῶν ἀρχόντων ἐκδίκησιν τῶν φόνων ποιῆσαι. 
ταῦτα διεπράττοντο ἕως ἔτους ἕκτου Ιουστίνου τοῦ εὐσεβοῦς. | 

d ἀνεκήρυξεν α. — ὃ πατρίκιον] πρεσβύτερο» x. — 4 πρεσβύτερον om. g. 
— ἐχειροτόνησαν x. — 5 ὕπαρχον Xz. — Ἰ ἀκτῖνας ἐκπέμπουσαν y. — 8 πο- 
γωνείαν hy. — καὶ ἐφοβοῦντο om. y uncis incl, Classen sed cf. Mal. 1. 1l. — 
vv. 9—18 b ila: Αντιοχείας ἐπέσκοπος Παῦλος ἔτη y. B. κε. ἕ. β.. Π. y. «. 
ANeque cod. d, neque A annos mundi et incarnationis adscribunt. — 115 Og- 
µέσδας fgm sine spir. ce, — 16* Ἰωάννης codd. — 18* 9] y bcem £z om. f. 
— 19 Βιταλλιανός b. — 30 µηνιόντων dh μµηνυόντων bem µηνοιόντων f. — 
ἐν om. xyz. — 33 Κωνσταντινουπύλεως om. f. — 38 Φευρουαρίῳ dfmz φὲ b. — 
24 Ὀρμίσδα bgy sine spir. c. — 27 ἐγείραντες yz. — 29 ἤρχθη bf. (cf. Mal) 
ἤχθη rell. — 29 καὶ — 30 ἐκράτησεν om. f. — 81 καθ οἴκων b κατ οἴκων 
em, — ἀνιῶντες €y. — 88 διεπράττοντο b Mal, δὲ ἐπράττοντο xyz. — Ἰουστι- 
»txvov h. 
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Κωνσταντινουπόλεως ἐπίόκοπος Ἐπιφάνιος Fry ες’. 
᾽Αλεξανδρείας ἐπίόκοπος Τιμόθεος ἔτη i£. 

y. "S. wq. «. «4. «. p. 

| Tovro τῷ ἔτει πολέμου κινηθέντος μεταξὺ Ρωμαίων καὶ 
Περσῶν ὁ Ἰουστῖνος ἀπέστειλε πρέσβεις καὶ δῶρα πρὺς Ζιλγβίν, 

rov ῥῆγα τῶν Obvvov: καὶ συνέθετο μεθ ὕρκων πατρίων συμµα- 
χήσειν τῷ βασιλεῖ κατὰ Περσῶν. ἀποστείλας δὲ καὶ Κουάδης πρὺς 
αὐτόν, συνέθετο καὶ αὐτῶ. τοῦτο δὲ μαθὼν Ἰουστῖνος ἐλυπήθη 
σφόδρα. ἀπῆλθε δὲ πρὺς τοὺς Ιέρσας Ó Ζιλγβὶ μετὰ χιλιάδων x 
τοῦ πολεμῆσαι Ρωμαίους. ὁ δὲ 'ovórivos ἐδήλωσε Κουάδῃ, τῷ 
βασιλεῖ τῶν Περσῶν, πρεσβεύων περὶ εἰρήνης καὶ ὡς ἐπ ἄλλῳ τινὶ 

γράψας, καὶ περὶ Ζιλγβί, ὅτι συμμαχίας ὕρκους ἔχει μετὰ ᾿Ρωμαίων, 

καὶ ὅτι δῶρα ἔλαβε πολλὰ καὶ βούλεται προδότης γενέσθαιτῶν Περσῶν, 
καὶ ὅτι "δεῖ ἡμᾶς ἀδελφοὺς ὄντας εἰς φιλίαν ἐλθεῖν καὶ μὴ ὑπὺ 

τῶν κυνῶν τούτων παίζεσθαι..ὁ δὲ Κουάδης ἠρώτησε κατ ἰδίαν 

τὸν Ζιλγβίν. εἰ ἔλαβε παρὰ ᾿Ρωμαίων δῶρα προτραπεὶς κατὰ Περσῶν: 

ὁ δὲ εἶπεν' ναί. καὶ ὀργισθεὶς ὁ Κουάδης ἐφόνευσε αὐτόν, καὶ 
διὰ τῆς νυκτὺς πέµψας πλῆθος Περσῶν ἀνεῖλε τὸν λαὺν αὐτοῦ, 

ὑπονοήσας, ὅτι δόλω ἦλθον πρὺς αὐτόν. ὅσοι δὲ ἠδυνήθησαν φυγεῖν. 

ἀνέζευξαν εἰς τὰ ἴδια. | Εὐφράσιος δὲ ὁ ᾽4ντιοχείας τὴν ἐν Χαλκη- 

δόνι σύνοδον ἐξέβαλε τῶν διπτύχων καὶ τὺ ὄνομα Ὁρμίσδα τοῦ 

πάπα Ρώμης. μετὰ δὲ ταῦτα φοβηθεὶς τὰς τέόόαρας συνόδους ἑκή- 
ρυττεν. 

A. M. 6013 
3pP 

Mal. p. 414, 16 
cf. Chron. Pasch. 

p. 615, 3 

358 B 

| Καβάδης δέ. Óó τῶν Περσῶν βασιλεύς, τὺν τῶν Ρωμαίων t. Procop. Pers 

βασιλέα ἐπίτροπον τοῦ ἑαυτοῦ oixov καταλιπεῖν ἠθέλησεν' οὐ γὰρ 
ἠβούλετο τὺν πρεσβύτερον αὐτοῦ víóv, ὃν καὶ ὁ νόμος Περσῶν ἐκάλει 

τοῦ ἄρξαι, οὐδὲ τὺν δεύτερον, διότι τὸν ὀφθαλμὺν ἐκκέκοπτο, Χοσ- 
oógv δέ, ὃς αὐτῷ ἐκ τῆς ᾿4σπεβέδου ἀδελφῆς ἐγεννήθη, ὑπερηγάπα 

| ἔτη ιβ £. — 3 4] 9' codd. — 5 ὁ om. xyz. — Ζιλγβν scr. coll. 
vv. 9. 12, 16. Zu b Züíyfuiw y ZüwyBw x Ζιλέγδην z Zelicben A (Ζιλ- 
T£ Mal. Ζι1γβέ Chron) — 6 Οὕνων fmz. — συμµαχήσειν scr. e cont. ovu- 
µάχησιν b συμμαχῆσαι Xyz. — 7 καί om. h. — Κουάδης by Καβάδης xz. — 

' 9 ἀπῆλθε b (cf. Mal. Chron) ἀπέστειλε xyzA. — Ζλγβέ b Ζιλίγβις ef Za- 
A(yüng m  Zéüuyfig x Ζιλέδης z. — 10 Κουάδῃ by Καβάδῃ xz. — 11 τῶν 
om. g. — 12 Ziygé b ΖιλίβιΥ Ζίλιγβι x Ζιλέγδη z. — 13 τῶν om. y. — 
16 κοινῶν by. — τούτων οὕτως παίζεσθαι xz. — Κονάδης by Καβάδης xz. — 
ἠρώτησε b ἐπηρώτησε emxz ἐδήλωσε f. — 16 τὸν Ζι1γβίν b τὸν Ζιλίγβιν em 
τὸν Ζιλύβην f. τὸν Ζίλιγβιν ο τὸν Ζιλέγδην z τῷ Ζέλιγβι d. — 17 Κουάδης y 
Καβάδης bxz. — 18 πἱῆθος b Mal Chron. πἸήθη xyz. — 19 ἦλθεν z. — 
20 ó om. z. — 21 Ὀρμίσδα bcem Ὀρμίσδου g. — 22 πώππα g. — 34 Κουάδης y. 
— τὸν 'Pop. (om. τῶν) f. — 26 ἐβούλετο mz. — 27 ἐκέκοπτο by. — Χοσρώην 
ehm Χωσρώην f. — 38 ὃς αὐτῷ ἐκστήσας Πεβέδου ἀδελφῆς ἐγεννήθη εἴπερ 
ἠγάπα b quae correxi coll. Proc. 1. 1. ὡς ἐκ τῆς Ασπεβέδου (sic ch Ασπέδου dg 
᾿σπέβου f "Aontódov em) ἆδ. γεννηθέντα ἠγάπα. xyz. 
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A. M. 6014 

144 P 
Mal, p. 417, 20 

À. M, 6015 

Mal. p. 412, 16 

cf. Chron, Pasch. 
p. 613, 3 

160 B 
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ὁ πατήρ. ἔδοξεν οὖν αὐτῷ εἰς ᾿Ῥωμαίους εἰρηνεῦσαι, καὶ Χοσρόην 
εἰσποιητὸν παῖδα τοῦ βασιλέως γενέσθαι ἐπὶ τούτῳ πρέσβεις εἰς 
Βυζάντιον πρὺς ἸΙουστῖνον ἔπεμψεν. ὁ δὲ βασιλεὺς τὴν σύγκλητον 

εἰς βουλὴν καλέσας οὐ κατεδέξατο τοῦτο γενέσθαι, δύλον καὶ προ- 
δοσίαν Ῥωμαίων τοῦτο καλοῦντες, Πρύκλου κυαίστορος. ἀνδρὺς συν- 

ετοῦ καὶ &yy(vov, τοῦτο καλῶς ῥουλευσαμένου. i 

9. αἱ. 9. β. w. p. y. 

| Tovro τῷ ἔτει ἔπαθεν ὑπὸ δεοµηνίας τὸ «4οράχιον, πόλις 

τῆς νέας ᾿Ηπείρου τοῦ Ἰλλυρικοῦ. ὁ δὲ βασιλεὺς πολλὰ χρήματα 
παρέσχεν εἰς ἀνανέωσιν τῆς πόλεως: Óuoíog δὲ καὶ ἡ Κόρινθος, 

µητρόπολις τῆς Ελλάδος, καὶ ταύτην μεγάλωρ ἐφιλοτιμήσατο. | 
᾽Αντιοχείας ἐπίόκοπος Εὐφράσιος ἔτη εἰ. 

£O κη. 4. y. β. y. α. 

| Τούτῳ τῷ ἔτει Τζάδιος. ὁ τῶν 4αζῶν βασιλεύς, ἀποστατήσας 
τῆς τῶν Περσῶν βασιλείας, Καβάδου βασιλεύοντος καὶ φιλοῦντος 

τὸν Τζά8ιον, ὡς καὶ αὐτοῦ προβαλλομένου αὐτὺν βασιλέα τῶν {αζῶν, 
ἦλθε πρὺς ἸΙουστῖνον εἰς τὸ Βυξάντιον καὶ παρεκάλεσε τὸν βασιλέα 

γενέσθαι αὐτὸν Χριστιανὺν xal ὑπ αὐτοῦ ἀναγορευθῆναι βασιλέα 
τῶν atv. ὁ δὲ βασιλεὺς μετὰ χαρᾶς αὐτὸν δεξάµενος ἐφώτισεν 
αὐτὸν καὶ υἱὸν αὐτὸν ἀνηγόρευσεν. ἕγημε δὲ καὶ γυναῖκα '"Poue(av, 
τὴν ἐγγόνην Νόμου τοῦ πατρικίου καὶ ἀποκουροπαλάτου, Οὐαλερι- 
ανήν τινα, καὶ εἰς τὴν ἰδίαν χώραν ἔλαβεν, προχειρισθεὶς παρὰ 
Ιουστίνου βασιλεὺς τῶν otov, φορέσας στέφανον καὶ avida 

βασιλικὴν ἄσπρην ἔχουσαν ταβλὶν χρυσοῦν, ἐν ᾧ ἐκ κεντητοῦ ἐν- 

εκεχάρακτο ἡ εἰκὼν τοῦ βασιλέως Ιουστίνου. καὶ στιχάριν ἄσπρον . 

ἔχον πλουμία χρυσᾶ καὶ εἰκόνα τοῦ βασιλέως" τὰ γὰρ τζαγγία αὐτοῦ 

ῥούσια ἦσαν ἔχοντα µαργαρίτας Περσικῷ σχήµατι ὁμοίως καὶ ἡ 

1 Ἰοσρώην hy. — 3 εἰσποιητόν scr. e Procop. ἐποίει τὸν by ἐποιεῖτο xz. 
— ἐπὶ τοῦτο b ἐπὶ τούτοις Xyz. — εἰς τὸ Βυζάντιον Xyz. — 4 κατεδέξαντο x. 
-- τοῦτο] τοῦ h. — 5 κυέστορος hx κοιέστορος b κυαίστωρος m κοναίστωρος 
g. — 6 ἀγχίνους yz. — 1 0. κζ’. 9. g. . f. y. behy 9. «£P. B. y. v. B. g. 
— vv. 8—18 om. h. — 8 Θεομηνείας y. — ogdytov b («Φιορρώχιον Mal) zdve- 
ράχιον gxy cf. p. 187, 1. — 9 τοῦ om. g. — 13 ιβ] τα codd. — 14 Ζτάθιος 
Mal. Τζάθιος Chron. Τζάθος codd. cf. p. 169, 8. — àó om. b. — {άζων h. — 
ἀποστήσας bh ἀποστὰς τῆς ας e ἀποστὰς τήσας m. — 15 Κωάδου Mal — 
16 Ίζάθον codd. — ὡς xal αὐτοῦ πφοβαλλομένου b ὡς (ὃς fm) καὶ προβαλ- 
Ίόμενο» (προβαλόμ. h) xyz. — 16 αὐτόν--- ΙΤ Ἰουστίνον om. y. — 4άζων h. — 
18 Χριστιανὸν αὐτὸν γενέσθαι ᾳ αὐτὸν om. d. — 19 άζων bh. — αὐτὸν uera 
χαρᾶς gy. — 20 αὐτὸν post víóv om. xyz. — Ῥωμαίων g. — 21 ἐγγόνην b. ἐκ- 
γόνην Mal. ἔγγονον xyz ἔκγονον Chron. — Νόμου b Mal ὁμοῦ xyz. — ἀπο- 
ποροπαλάτου hm  azoxogoxtidtov Í ἀπὸ κοροπαλάτου eg ἀπὸ κοραπελάτου b. 
— Οδαλερίαν ἤντινα b invito Malala. — 38 άζων bh. — χλαμύδα Mal. 
χλανίδην Chron. — 24 ταυλίν g ταυλήν bhxy..— χρυσόν b. — ἐκεχάρακτο x 

, , κε ή ΄ 

ἐγκεχάρακτο z ἐνχάρακτο Í ἐνχάρακτο 6 ἐνκεχάρφαχτο m. 

20 
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ζώνη αὐτοῦ ἦν χρυσῆ διὰ μαργαριτῶν. ἔλαβε δὲ παρὰ τοῦ βασιλέως 
δῶρα πολλά. καὶ μετὰ χαρᾶς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ἴδια. γνοὺς δὲ τοῦτο 
Καβάδης, ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς, ἐδήλωσε τῷ βασιλεῖ, ὅτι φιλίας 

καὶ εἰρήνης μεταξὺ ἡμῶν οὔσης τὰ ἐχθρῶν πράττεις καὶ τοὺς ὑπὸ 
τὴν ἐξουσίαν Περσῶν ὕντας ἀπ᾿ αἰῶνος προσελάβου. ὁ δὲ βασι- 
λεὺς ἀντεδήλου αὐτῷ": "ἡμεῖς τινὰ τῶν ὑποχειμένων τῇ βασιλεία 
σου οὔτε προσελαβόμεῦθα, οὔτε προετρεψάμεθα”. ἀλλ ἐλθόντος 
Τζαθίου sig τὰ ἡμέτερα βασίλεια, ἐδεήθη προσπίπτων ἡμῖν ῥυσθῆναι 

μυσαροῦ καὶ ἑλληνικοῦ δόγματος καὶ ἀσεβῶν Δυσιῶν καὶ πλάνης 
δαιμόνων καὶ προσελθεῖν τῷ δημιουργῶ τῶν ὕλων δεῷ καὶ γενέσθαι 

Χριστιανός. τοῦτον ἡμεῖς βαπτίόαντες εἰς τὴν ἰδίαν ἀπελύόαμεν 

χώραν. ἕκτοτε λοιπὺν ἐγένετο ἔχθρα μεταξὺ ᾿Ρωμαίων καὶ Περσῶν. | 
Tó à' αὐτῷ ἔτει καὶ và κατὰ τὸν ἅγιον ᾿άρέθαν καὶ τοὺς ἐν 

Νεγρᾷ τῇ πύλει ἐπράχθησαν ὑπὺ τῶν Ὁμηριτῶν, καὶ ὁ πόλεμος Ἔλεσ- 151 8 

βαᾶ, τοῦ βασιλέως τῶν ὐθιόπων, πρὺς τοὺς Ὁμηρίτας, καὶ ἡ νίκη 

αὐτοῦ. 
ἱῬώμης ἐπίσκοπος Ἰωάννης ἔτη y. 

g. κθ α. ὅ. w. WX. p. 

145 P 

A. M. 6016 

Tovro τῷ ἔτει Θευδέριχος κρατῶν τῆς "Póune ἀρειανοφρονῶν y Na ΧΝΤΙ, ο 

ἐβιάσατο τὸν πάπαν Ἰωάννην ἀνελθεῖν εἰς τὸ Βυζάντιον πρὺς τὸν 
βασιλέα Ἰουστῖνον καὶ πρεσβεῦσαι ὑπὲρ ᾿άρειανῶν, ὥστε μὴ dvay- 

κάξειν αὐτοὺς ἐξέστασθαι τῆς αἱρέδεως αὐτῶν: ἐπεὶ καὶ Θευδέριχος 
εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ἰταλίαν ὀρθοδόξους τοῦτο ποιεῖν ἠπείλει. ὁ δὲ 

Ιωάννης ἐλθὼν ἐν Βυζαντίω καὶ προτραπεὶς ὑπὸ Επιφανίου τοῦ 
πατριάρχου οὐ κατεδέξατο, ἕως προεκάθισε τοῦ Επιφανίου ó Ρώμης. 

ὁ δὲ Ἰωάννης πᾶσι μὲν τοῖς ἐπισκόποις ἐκοινώνησεν, Τιμοθέῳ δὲ 
τῷ ᾽άλεξανδρείας οὐκ ἐκοινώνησεν. | Κουάδης δέ, víos Περόζου, 

τῶν Περσῶν βασιλεύς, πολλὰς μυριάδας Μανιχαίων σὺν τῷ ἐπισκόπῳ 
αὐτῶν Ἰνδαζάρῳ ἀνεῖλεν ἐν già ἡμέρα σὺν τοῖς οὖσι συγκλητικοῖς 

Πέρσαις ἐκ τοῦ αὐτῶν φρονήµατος' τὺν γὰρ υἱὸν αὐτοῦ τὸν τρίτον, 

8 ὁ βασιλεὺς Καβάδης ὁ τῶν Περσών (βασιλεύς add. m) y. — τῷ Baciet 
'"lovet(vo xyz. — b τῶν Περσῶν z. — 6 ἀντεδήλοι b ἀντιδηλοὶ xyz. --τὴν 
βασιλείαν g τῆς βασιλείας em. — 7 σου om. em. — οὐ προσελ. Xyz. — προετρε- 
ψόµεθα b. — ἀλλ ἐλθόντος Τζαθίου b all avil(ow» Τζάθος hxy ἀνεἷθὼν 
Τζάθος g. — 8 ὑμέτερα b. -- 11 ἀπελύσαμεν εἰς τὴν ἰδίαν χ. yn ἀπεστείλα- 
µεν tig v. (d. χ. X. — 13 τὰ om. f. — ἐν Γάγγρα b ἐν εγρᾶν h. 
14 ἐπράώχθη xz. — Ἐλεσβαά να Ἐλεσβᾶ f. — 15 A(9. καὶ 7 νίκη αὐτοῦ πρὸς τ. 
Ὁμ. c. — 16 αὐτῷ g αὐτῶν y. — 18 wy] ιβ codd. — 19 Θευρίχος g. — 
ἀρειοφρονῶν y ἀρειανόφρων Qv  ἀρειόφρων ὤν €. — 20 πάππαν g. — dvsl- 
Qeiv b ἐλθεῖν cfa om. em. — 22 ἐξίασθαι b. — 38 Ἰτεαλίαν b. — 925 ὁ 
om. fg. — 97 Κουάδης b Καβάδης xyz. — ὁ τῶν Il. βασ. víóg Περ. xyz. — 
Περώξου z. — 99 Ἰνδαράζαρ Mal — συνοῦσι d om. b. 

cf. Pseudo-Dor. 
in Chron. Pasch. 
lI p. 136 Bonn. 

ὁ MaL p. 444, 5 
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963 B 

MaL p. 422, 12 
cf. Chron. Pasch. 

p. 617, 1 

Mal. p. 422, 11 

Mal, p. 423, 13 
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τὸν λεγόμενον Φθασουαρσάν. ὃν ἐγέννησεν αὐτῷ Σαμβίκη, ἡ θυγάτηρ 
αὐτοῦ, oí Μανιχαῖοι παιδαγωγήσαντες καὶ τοῦ ἠδίου φρονήµατος 

ποιήσαντες ἐπηγγείλαντο αὐτῷ, ὅτι "Ó σὺς πατὴρ γεγήρακεν, καὶ εἰ 

συμβῇ αὐτὸν τελευτῆσαι, of ἀρχιμάγοι ἕνα τῶν σῶν ἀδελφῶν ποιοῦσι 
βασιλέα διὰ τὸ κρατηθῆναι τὺ δόγμα αὐτῶν. ἡμεῖς δὲ δυνάµεθα δι 
εὐχῶν ἡμῶν πεῖσαι τὺν σὺν πατέρα ἀποτάξασθαι τὴν βασιλείαν καὶ 

σὲ προχειρίσασθαι, ἵνα πανταχῆ κρατύνῃς τὺ τῶν Μανιχαίων δόγμα. 

ὁ δὲ συνετάξατο τοῦτο ποιεῖν, ἐὰν βασιλεύσῃ. γνοὺς δὲ ταῦτα Κου- 

άδης ἐκέλευσε κομβέντον γενέσθαι διὰ τό, φησίν, ποιῆσαι τὸν υἱὸν 

αὐτοῦ Φβασουαρσὰν βασιλέα, κελεύσας καὶ πάντας τοὺς Μανιχαίους 

σὺν τῷ ἐπισκόπῳ αὐτῶν καὶ γυναιξὶ καὶ τέχνοις παραγενέσθαι ἐν 
τῷ κομβέντῳ, ὁμοίως καὶ τὸν ἀρχιμάγον Γλωνάζην καὶ τοὺς µάγους 
καὶ τὺν τῶν Χριστιανῶν ἐπίσκοπον Βοαζάνην, ἀγαπώμενον παρὰ 

Κουάδου ὡς ἰατρὸν ἄριστον' καὶ καλέσας τοὺς Μανιχαίους ἔφη" 

Ἱχαίρω ἐπὶ τῷ ὑμετέρω δόγµατι καὶ θέλω δοῦναι ἔτι ζῶν τὴν βα- 

σιλείαν τῷ υἱῶ µου Φθασουαρσάν, ὡς σύμφρονι ὑμῶν. ἀλλ ἀἆφ- 

ορίσατε ἑαυτοὺς πρὸς τὸ παραλαβεῖν αὐτόν.” οἳ δὲ θαρρήσᾶντες 
πάντες μετὰ παρρησίας ἠφόρισαν ἑαυτούς. ὁ δὲ Κουάδης ἐπιτρέψας 
τὰ στρατεύματα αὐτοῦ εἰσελθεῖν. πάντας κατέκοψαν ξίφεσι σὺν τῷ 

ἐπισκόπω αὐτῶν ἐπ᾽ ὄψεσι τοῦ ἀρχιμάγου καὶ τοῦ ἐπισκόπου τῶν 
Χριστιανῶν. καὶ ἐξέπεμψε σάκρας εἰς πᾶσαν τὴν ὑπ αὐτὺν γῆν, 
ὥστε τὸν εὑρισκόμενον Μανιχαῖον ἀναιρεῖσθαι καὶ πυρίκαυστον 
γίνεσθαι, καὶ τὰς ὑποστάσεις αὐτῶν εἰς τὰ βασιλικὰ ταμιεῖα εἰσκο- 

µίζεσθαι, καὶ τὰς βίβλους αὐτῶν κατακαίεσθαι. | ὁ δὲ εὐσεβὴς βασι- 

λεὺς ἸΙουστῖνος ἐν πάσῃ ἱκανότητι καὶ ἀνδρεία τῆς βασιλείας έπιλα- 
βόµενος σάκρας πανταχοῦ ἐν ταῖς πόλεσιν ἐξαπέστειλεν, ὥστε τιμῶ- 
ρηθῆναι πάντας τοὺς ἀταξίας ἢ φόνους ποιοῦντας., καὶ τοὺς ἐν Kov- 

σταντινουπόλει δήµους εἰρήνευσε καὶ φόβον ἔδειξε πολύν. | ἔστεψε 

δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ γαμετὴν Θεοδώραν ἀγούσταν ἅμα τῷ βασιλεῦσαι 
αὐτόν. | καὶ προεβάλετο τὸν πατρίκιον Ὑπάτιον στρατηλάτην ἆνατο- 

1 τὸν om. f, — Φθασουαρσᾶν h. — Σαμβίκη b Σαμβύκη xyz. — ἡ om. 
hxy. — 4 αὐτῷ xy. — ὕ διὰ τὸ μὴ xgat. y. — δυνώµεθα v. — 7 σε om. f. — 
πανταχοῦ f om. b. — κρατύνεις h. κρατύνῃ y. — 8 Κονάδης b Καβάδης xyz 
item v. 18. — 9 κοµβέντον b xopffvra hxy κοµαέντα g. — 10 αὐτοῦ add. bh 
om. gXy. — Φθασουαρσᾶν h. — καὶ om. y. — 12 xouu£vro g. — τῶν ἀρχιμάγων 
b. — Γλωναζήν g. — 13 τόν om. b τό ef. — 14 Kovadov b Καβαδου xyz. — 
15 xal om. h. — ἔτι ζῶν v. 16 post Φθασουαρσάν ins. x. — 16 Φθασουαρσά b. — 
evuqoova bgy. — 17 θαρσήσαντες z. — 18 πάντες add. ex b om. xyz. — 
19 κατέκοψαν bd κατέκοψεν cyz. — 20 ἐν ὄψεσι b. — 31 ὑπ αὐτῶν b ὑπ 
αὐτοῦ Cyz. — 93 γίνεσθαι bd γενέσθαι cyz. — ταμεία cy. — 24 κατακαίεσθαι 
b Mal. καίεσθαι xyz. — 25 Ἰουσεῖνος om. y. — τὴν βασιλεία» codd. — 38 εἰ- 
ρη»εῦσαι yz. — 929 γαμετήν b γυναῖκα τήν rell. — αὐγοῦσταν eg. — τῷ] τό 
b. — 30 προεβάλλετο g. 
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λῆς, τὸν Σεκουνδίνου, φυλάξαι τὰ ἀνατολικὰ µέρη διὰ τοὺς Πέρσας 
καὶ τὰς τῶν Σαρακηνῶν ἐπιδρομάς. ἐποίησε δὲ καὶ αὐτὺς διωγμὸν 
µέγαν κατὰ Μανιχαίων καὶ ἐτιμωρήσατο πολλούς. | 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης — ̂. Μ. 6017 
5 ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίόκοπος 

Ss. ἔτη φιζ’. Ἰουστῖνος Καβάδης Ἰωάννης 
ἔτη 9’. ἔτη X. ἔτη 4 

r. As 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
10 ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

Ἐπιφάνιος Ἠλίας Τιμόθεος Εὐφράσιος 
du] "6. ἔτη xy. y "Of E ο, 

K. i. f. y- 

| Τούτω rà ἔτει ᾿4νάζαρβος, µητρόπολις τῆς δευτέραρ Κιλικίας, Mal. p. 418, 6 

i15 ἔπαθεν ὑπὸ σεισμοῦ φοβερωτάτου, ἡγεμονεύοντος αὐτῆς Καλλιοπίου, 

υἱοῦ Εἰρηναίου, καὶ ἐπτώθη πᾶσα ἡ πόλις. ταύτην δὲ Ιουστῖνος 

ἀνήγειρε καὶ Ιουστινούπολιν ἐκάλεσεν. | 

| TG à' αὐτῷ Pru κατεποντίσθη ὑπὺ θΘεομηνίας ὑδάτων τοῦ Map. «18, 5 
ποταμοῦ Ἔδεσα, πόλις µεγάλη καὶ περιβόητος, τῆς Ὀσροηνῆς ἐπαρ- 

20 χίας µητρόπολις. ὁ γὰρ Σκιρτὺς ποταμὺς διὰ µέσου αὐτῆς παρερ- 194 B 

qóusvog πλοῦτον αὐτῇ πολὺν καὶ τέρψιν παρέχει. TO τηνικαῦτα δὲ 
πλημμυρήσας δίκην Δαλάσσης τοὺς οἴκους σὺν τοῖς οἰκοῦσι σύρων 

ἐπόντιζεν. λόγος δὲ κρατεῖ ἐν αὐτοῖς τοῖς περισωθεῖσιν. ὅτι καὶ 
ἄλλοτε ἐπόρθησε τὴν πόλιν Ó αὐτὸς ποταµός, ἀλλ οὐχ οὕτως. μετὰ 

25 δὲ τὸ παῦσαι τὰ ὕδατα εὑρέθη πλὰξ Λιθίνη ἐν τῇ ὄχθῃ τοῦ ποταμοῦ 

γεγραμµένη ἱερογλυφικοῖς γράμμασιν ἔχουσα οὕτως" Σκιρτὺς ποτα- 
pos σκιρτήσει κακὰ σκιρτήµατα πολίταις. Ó δὲ βασιλεὺς Ἰουστῖνος 

πολλὰ παρέσχε ταῖς ἀμφοτέραις πόλεσιν εἰς ἀνανέωσιν. | 

| Τῷ 9' αὐτῷ ἔτει ἀνεφάνη γυνή τις ἐκ τῆς Κιλικίας γιγαντο- "r3 danda 
30 γενής, ὑπερέχουσα τῇ ἡλικίᾳ πάντα ἄνθρωπον τέλειον πῆχυν fva, 

καὶ πλατεῖα σφόδρα. γυρεύουσα δὲ τὰς πύλεις ἐλάμβανε κατ ἐργα- 

στήριον φόλλιν μίαν. | 
Περσῶν βασιλεὺς Χοσρόης ἔτη µη. A. M. 6018 

q. d. y. 6. ww. 6. ὅ. 

8 µέγαν om. y μέγα bz. — 11* Ἠλίας Ὁ Ἰωάννης rell, — 11* Εὐφράσιος 
ἩἨλίας gy. — 13* «y' em. — 13? β΄ codd. — 14 A»af«ofog dhy sime acc. c. 
— µητρόπολις τῆς dh μητροπολίτης τῆς cgy µητρόπολις lit. επ μητροπολίτης 
(om. τῆς) factum in b. — 15 Καλλωπίου x Καλλωπίου b Καλλοπίου f. — 
16 ἑπτοήθη h. — 17 ἤγειρεν z. — Ιουστίνου πόλιν bf Ἰουσεινόπολιν emz. — 
18 δι’ ὑδάτων z. — τοῦ om. Xyz. — 19 ποταμῶν z. — Ἔδεσα g Ἔδεσσα by 
Αἴδεσσα d Αἴδεσσα c Αἴδεσα h. — Ὀσροινῆς bcegm Ὀσροίνης df. — 20 Σκέρ- 
τος dg Σκῆρτος h. — 21 solo» (πολλὴν h) αὐτῇ πλοῦτον : — 94 ἄλλος τε h. 

— 36 Σκέρτος gx Zxigrog h. — 32 φύλλην f φόλιν bd ο. h. — 33 λοσρώης 
hy. — v. 34 om. cyz. 
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265 B 

Mal p. 419, 6 

A. M. 6619 

cf. Cram. II, 109 
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| Τούτῳ τῷ ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίῳ τῆς δ΄ ἠνδικτιῶνος τὰ προοέµια 
τῆς τοῦ Θεοῦ ὀργῆς ἐπῆλθον τῇ πόλει ᾽4ντιοχεία. ἐμπυρισμὺς γὰρ 
μέγας γέγονεν ἀοράτως ἐν τῷ µέσω τῆς πόλεως, ὅστις προεµήνυσε 
τὴν μέλλουσαν ἔσεσθαι τοῦ Sob ἀπειλήν. ἀνήφθη γὰρ r0 πῦρ ἀπὸ 

τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Στεφάνου καὶ ἕως τοῦ πραιτωρίου τοῦ 
στρατηλάτου ἔφθασεν. αὕτη ἐγένετο ἀρχὴ ὠδίνων. ἐγένοντο δὲ of 

ἐμπρησμοὶ ἐπὶ µῆνας £E, καὶ ἐκάησαν οἶκοι πολλοί, καὶ ἀπέθανον 
λαοὶ πολλοί. καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο γνῶναι, πόθεν τὺ πῦρ ἀνήπτετο" 
ἐκ γὰρ τῶν κεράµων τῶν πενταστέγων ἀνελάμβανεν. κατὰ δὲ πρεσ- 

βείαν Εὐφρασίου τοῦ πατριάρχου ἐφιλοτιμήσατο ὁ βασιλεὺς τῇ πόλει 

κεντηνάρια δύο χρυσίου. | τῷ δὲ Maíc μηνὶ x τῆς αὐτῆς à ἐνδικ- 
τιῶνος. ὥρα f, ὑπατεύοντος ἐν ᾿Ρώμῃ Ὀλυβρίου ἔπαθεν ὑπὺ 8εο- 

µηνίας ᾽ντιόχεια ἡ µεγάλη τῆς Συρίας πάθος ἀνεξήγητον. τοσοῦτον 

γὰρ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπῆλθεν ἐπ αὐτήν, ὥστε πτωθῆναι σχεδὸν 
πᾶσαν τὴν πόλιν καὶ τάφον τῶν οἰκητόρων γενέσθαι. τινὰς δὲ κατα- 
χωσθέντας καὶ ἔτι ζῶντας ὑπὸ τὴν γῆν πῦρ ἐκ τῆς γῆς ἐξελθὸν 

κατέφλεξεν. καὶ ἕτερον πῦρ ἐκ τοῦ ἀέρος, ὡς σπινθῆρες. κατήρχετο 
καὶ κατέκαιεν, ὥσπερ ἀστραπή. τὸν εὐρισκόμενον" καὶ ἐδείετο ἡ γῆ 

ἐπὶ ἐνιαυτὸν ἕνα. | 
Κόσμου Της θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 

ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
s. ἔτη qui. Ἰουστῖνος Χοσρόης Φίλιξ 

τη 9. ἔτη µη. ἔτη d. 
9". B. a 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων ᾽άλεξανδρείας — |Avrtogtlog 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσόκοπος ἐπίσκοπος 
Επιφάνιος Ἠλίας Τιμόθεος Εὐφράσιος 

ἔτη is". ἔτη κ}. Ey i£. ἔτη €. 
P. (6. P. g£. 

of. Mal. p. 433, l1 | Tovro τῷ ἔτει τοῦ σεισμοῦ ἐπικρατοῦντος Εὐφράσιος, ó ἐπί- 
Mal. p. 419, 18 σχοπος Αντιοχείας. κατεχώσθη ὑπὸ τοῦ σεισμοῦ καὶ ἀπέθανεν: || καὶ 

πᾶς οἶκος καὶ ἐκκλήσία κατέπεσον, καὶ τὸ κάλλος τῆς πόλεως ἦφα- 

3 B ψίσθη. καὶ οὐ γέγονε τοιαύτη ΘΒεοµηνία ἐν ἄλλῃ πόλει ἐν πάσαις 

1 ἠνδικτιόνος h à. gxy. — 2 ἐπῆλθεν xz. — Αντιοχείας cg Αντιοχέων d. 
— ἐμπυρισμός pr. m. corr. ez ἐμπρισμός em. £umgnouóg? ex Mal. — 3 ἐναορά- 
rog f dógatog em. — 7 ἐμπρησμοί b ἐμπυρισμοί xyz. — 9 τῶν πενταστέγων b 
τὴν πεντάστεγον y τὸ πεντάστεγον XZ. — 10 τῇ πόλει bd τὴν πόλιν cyz. — 
11 τῷ δὲ Μαΐῳ μηνὶ x b τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει Μαΐου µηνός (μηνὶ Μαΐῳ x) κ΄ xyz. 

— & add ex b om. xyz. — ἐνδικτιόνος h B. gxy. — 12 ἐν τῇ Ῥώμῃ xyz. — 
Ὁλυβρίου cem Ὀλυμβρίου h. — 14 πτοθῆναι  προθῆναι y. — 16 ἐξ. ἐκ τῆς 
γῆς x. — ἐξεθών bhxy. — 17 κατήρχοντο Xyz. -- 18 κατέκαιον xyz. — 
22* Χοσρώης hy.— 27* Ἠλίας b 'Iedwvne rell. — 29* s' b τε rell. — 80 ὁ om. 
z. — 82 πᾶς ὁ οἶκος καὶ «t ἐκκλ. f. — ἐκκλησίαι yz. — ἠφανίσθη ἀπὺ τοῦ 
σεισμοῦ h. — 88 ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς ἄλλαις h. 
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ταῖς γενεαῖς. | ὁ δὲ εὐσεβέστατος βασιλεὺς "lovotivog ταῦτα μαθὼν Mal. p. 421, 16 

µεγάλως ἤλγησε τὴν ψυχήν, ὥστε ἐπῆρε τὸ διάδηµα ἐκ τῆς κεφαλῆς 

αὐτοῦ καὶ τὴν πορφύραν καὶ ἐπένθησεν ἐν σάκκω ἐπὶ ἡμέρας πολλάς, 
ὥστε καὶ τῇ ἑορτῇ προσελθὼν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ οὐ κατεδέξατο φορέσαι 
τὸ στέµµα ἢ τὴν χλαμύδα: ἀλλ οὕτω λιτῶς προσῆλθε µαντίον πορ- 
φυροῦν φορέσας καὶ κλαίων ἐπὶ πάσης τῆς συγκλήτου" καὶ πάντες 
ἔκλαιον σὺν αὐτῷ πενθικὰ φοροῦντες. ἀπέστειλε δὲ ὁ βασιλεὺς 
εὐθέως Καρῖνον vov κόμητα δοὺς αὐτῷ κεντηνάρια πέντε πρὺς ἐκ- 

χοϊσμόν, si πως δυνηθῇ σῶσαί τινας, καὶ τὰ καταχωσθέντα πράγ- 
µατα διασῶσαι ἐκ τῶν λῃστῶν καὶ ἁρπάγων. καὶ πάλιν ἀπέστειλεν 
ὄὕπισθεν αὐτοῦ rov πατρίκιον Φωκᾶν τὺν Κρατεροῦ, καὶ τὸν πατρί- 

κιον ᾿Αστέριον, τὺν ἀπὺ ἐπάρχων, ἄνδρας σοφούς, δοὺς αὐτοῖς χρή- 

µατα πάµπολλα πρὺς ἀνακαινισμὺν τῆς πόλεως. | τῷ δὲ ᾽Απριλλίῳ ct. Όμιοα, Peach, 
μηνὶ « τῆς αὐτῆς & ἰνδικτιῶνος, τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα, ἀσθενήσας "700 
ὁ βασιλεὺς "overivog προεχειρίσατο ἔτι ζῶν εἰς βασιλέα Ἰουστι- 
νιανύόν, τὺν ἴδιον ἀνεψιόν, καὶ ἔστεφεν αὐτόν: καὶ συνεβασίλευσεν 

αὐτῷ μῆνας ὅ’. | τῷ δὲ 4ὐγούστῳ μηνὶ τῆς αὐτῆς εἰ ὑηδικτιῶνος ος Όσα Ῥιωο. 
ἐτελεύτησεν ὁ εὐσεβέστατος Ἰουστῖνος καταλιπὼν βασιλέα τὸν "ov-  ""^^ 
στινιανόν. | 

| Τοῦ δὲ Εὐφρασίου, ἐπισόκόπου ᾽Αντιοχείας, τελευτήσαντος, 
Ἐφραῖμιος ὁ ᾽Ημιδηνός, κόμης ἀνατολῆς Ov ἐν τῷ χρόνῳω ἐκείνω, 
ἐχειροτονήθη ἀντ αὐτοῦ, | ὅστις ζῆλον θεῖον κατὰ τῶν ἀποσχιστῶν 
ἐνεδείξατο. 

?67 h 
Cram, 

Anecd, 1I, 110 

1 ταῖς add. ex bx om. yz. — 2 ix add. ex b om. xyz. — 3 d» om. y— 
4 xgoslOov hx (εἰσηλθε Mal) — 5 zgoni9s hx. — µαντίον dgy Mal. μαντεῖον 
h µανδίον bc. — 8 Κάριον ο Ἰκάριον d. — αὐτῷ add. ez b om. xyz. — 
9 τά om. f. — 10 ἁρπαγῶν bchy. — ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς xyz. — 11 Φωκᾶν 
— marQóuov Om. y. — tü» b τοῦ xz. — Καρτεροῦ b (cf. Mal. p. 449, 5), — 12 τὸν 
ἀπὸ ἐπάρχων b τῶν ἀπὸ ἐπάρχων h καὶ τὸν ἀπὸ ὑπάρχων x καὶ τὸν ἔπαρχον y 
καὶ τὸν ἔπαρχον καὶ τὸν ἀπὸ ἐπάρχων g.— 18 πάµπολλα b πολλά xyz. — ἄπρη- 
1έω h. — 14 α΄ b Chron. à' cyz om. d cf. Pinder berl. Monatsber. 1854 p. 512, — 

à. Exy. — 17 ἠνδικτιόνος h à. gXy. — 18 ὁ βασιλεὺς Ιουστίνος h. — τὸν 
om. g. — 30 Εὐφρατίυ b. — 51 Εὐφραίμις g. — ἁμιδηνὸς b Cr. Mal. 
᾽Αμίδιος fg Αμήδιος ehmx. — 23 ἐνεδείξατο b. ἐδέξατο (sic) xyz. — Hic desinit 
cod. b. 
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Mal. p. 425, 10 

Mal. p. 426, 21 
Chron. Pasch. 

p. 617, 18 

Mal, p. 427, 1 
cf, Chron. Pasch. 

p. 618, 1 

y ? 

Mal. p. 427, 17 
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Κόσμου Τῆς Ῥωμαίων Περσῶν “Ρώμης 
ἔτη θείας βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίόκοπος 
sx. σαρκώσεως —— lovGrtvievóg Χοσρόης Φίλιὲ 

ἔτη gx. ἔτη Ar. ἔτη μη” ἔτη d. 
a. y- B. 

Κωνσταντ. Ἱεροσολύμων  ᾿άλεξανδρείας ᾽Αντιοχείας 
ἐπίσχοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Επιφάνιος Ἠλίας Τιμόθεος Ἐφοαϊῖμιος 

ἔτη τς’. Em xy. ἔτη ιζ.. ἔτη μη. 
η. ib. η. α΄. 

| Tovro τῷ ἔτει µόνος κρατήσας τὴν βασιλείαν ὁ μέγας Ἴου- 

Ns προεβάλετο κόμητα ἀνατολῆς Πατρίκιον τὸν ᾽άρμένιον, o 

τινι δέδωκε χρήματα κελεύσας αὐτῶ ἀπελθεῖν καὶ ἀνανεῶσαι πόλιν 
τῆς Φοινίκης 4ιβανησίας εἰς τὺ λιμιτὺν τὸ ἐσώτερον, τὴν καλουµέ- 
νην Παλμύραν, κελεύσας τοῦ καθέζεσθαι ἐν αὐτῇ τὸν δοῦκα...... 
καὶ τοὺς ἁγίους τόπους. | τῷ δὲ Ἰαννουαρίῳ μηνὶ α΄ τῆς αὐτῆς 

ἰνδικτιῶνος ἔδωκεν Ó βασιλεὺς ὑπατείαν καὶ τοσαῦτα ἔδωκε χρήματα, 

ὅσα οὐδεὶς βασιλέων ὑπατεύσας. | 

Τῷ ὃδ) αὐτῷ ἔτει ὃ βασιλεὺς Περσῶν ἐπολέμησε τῷ 4αζῷ 
Τζαθίω ὡς προσρυέντι ᾿Ῥωμαίοις. καὶ λοιπὺν ὁ βασιλεὺς Ἴουστι- 

"7995 ἔπεμψεν αὐτῷ βοήθειαν στρατοῦ καὶ στρατηλάτας τρεῖς, Βελι- 

σάριον καὶ Κήρυκον καὶ Εἰρηναῖον. καὶ πολεµήσαντες ἠττήθησαν. 

καὶ ἠγανάκτησεν ὁ βασιλεὺς κατὰ τῶν στρατηλατῶν, Ort φθονοῦντες 

ἀλλήλοις προέδωκαν τὴν víxqv, καὶ διαδεξάµενος αὐτοὺς ἀπέστειλε 
Πέτρον, rv νοτάριον αὐτοῦ, στρατηλάτην καὶ συμβαλὼν τοῖς Πέρ- 

σαις μετὰ τῶν 4αζῶν ἐνίκησαν καὶ πολλοὺς ἀνεῖλον τῶν Περσῶν. | 

Τῷ à' αὐτῷ ἔτει προσερρύη τοῖς ᾿Ρωμαίοις ὁ βασιλεὺς τῶν 

Ελούρων. Γρέτης ὀνόματι, καὶ ᾖλθεν ἐν Κωνσταντινουπόλει μετὰ 
τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ἤτησε τὺν βασιλέα γενέσθαι Χριστιανός. ὁ δὲ 

3* Χοσρώης hy. — 5? y' cfg. — 83" Ἰωάννης codd. — 8* Εὐφραῖμιος g. 
— 9* .£' om. ef. — 10* ες em. — 11 µονοκρατήσας xz. — τὴν βασιλείαν om. 
d. — 12 προεβάλλετο g. — τὸν πατρίκιον τὸν z. — 18 αὐτόν κ. — 14 Aifawi- 
σίας hy. — Auaróv h Λιμητόν cg ᾿λίμητον d Λιμωτόν f λιμοτόν em. — 15 Παλ- 
µυράν y Παλμῦραν g sine acc. c. — iv αὐτῷ d. — δοῦκαν d δούκαν em. — 
16 καὶ τοὺς ἁγίους τόπους Om. d. — τὸν δοῦκα Ἐμέσης πρὸς τὸ φυλάττεσθαι 
τὰ Ῥωμαϊκὰ καὶ τοὺς &y. r.? coll. Mal. — Ἰανουαρίω mz. — 17 ὑνδικτιόνος 

de 4. cfg. — ἔδωκεν] ἐποίησεν z et sec. m. f. — ὑπατίαν yz. — 18 βασιλεύων 
E. — 19 άζῳ z αζῶν x. — 90 Τζάθῳω x Τζαθῷ v. — προρυέντι ch. — 
Ῥωμαίους c. — 3ἱ Βελισάριο»] Γιλδέριγ Μα]. — Βελλισάριον g ubique fere. 
Βελησάριον h passim. — 929 καί ante Κήρυκον om. y. — Εἰρηναῖον scr. e Mal. 
Chron. Πέτρον codd. e p. 268, 3 sine dubio huc illatum. — 98 κατὰ τῶν στρα- 
τιωτῶν C κατ αὐτῶν d. — 924 διαδεξαµένους h. — 26 Πάζων z. — ἐνίκησεν 
x. — 98 'Elovoóv c 'Egovllov Mal. — 28 Γρέτης —29 αὐτοῦ om. f. — 28 Γραί- 
της h Γραίτς g Γρέπης Μα]. — 29 Χριστιανόν f. 

10 

25 
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βασιλεὺς βαπτίσας αὐτὺν ἐν τοῖς Δεοφανίοις ἐδέξατο αὐτὸν ἐκ τοῦ 

βαπτίσματος. καὶ ἐβαπτίσθησαν σὺν αὐτῷ συγκλητικοὶ αὐτοῦ καὶ 

συγγενεῖς αὐτοῦ δώδεκα" καὶ ἀπῆλθε μετὰ χαρᾶς εἰς τὸ ἴδια φιλιῶ- 

θεὶς τῷ facis καὶ ἐπαγγειλάμενος συμμαχεῖν αὐτῶ, ἐν olg ἂν 
5 βουληθῇ. | προεβάλετο δὲ ὁ βασιλεὺς στρατηλάτην ᾽ρμενίας Τζίταν, Ma. p. 429, 16 

ἄνδρα πολεμικὺν καὶ ἱκανώτατον. οὐ γὰρ εἶχεν ἡ ᾽άρμενία στρα- 

τηλάτην, ἀλλὰ δοῦκας καὶ κόµητας. ἐστράτευσε δὲ ὑπ αὐτὸν ᾽4ρμε- 
νίων πλῆθος. ὡς εἰδότας τὰ µέρη τῆς ᾽ἁρμενίας. ἔδωκε δὲ αὐτῷ 
καὶ ἀπὺ τῆς ἀνατολῆς στρατοῦ ἀριθμοὺς τέσσαρας᾽ καὶ γέγονε µεγάλη 

10 φυλακὴ καὶ βοήθεια Ρωμαίων. ἴἔξευξε δὲ αὐτῷ καὶ γυναῖκα τὴν 300 5 
ἀδελφὴν Θεοδώρας τῆς αὐγούστης, ὀνόματι Κομητώ. | 

Τῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει προσερρύη τοῖς Ῥωμαίοις γυνή τις ἐκ τῶν Mal p. 490, 20 
Οὕννων τῶν λεγομένων Σαβήρ, βάρβαρος. ὀνόματι Βωαρήξ., χήρα, 

ἔχουσα μεθ) ἑαυτῆς Οὕννων χιλιάδας Q', ἥτις κατεδυνάστευσε τῶν 
15 Οὐννικῶν μερῶν μετὰ τὴν τοῦ ἐδίου ἀνδρὺς Βαλὰχ ἀποβολήν. «rn 

τοὺς προτραπέντας παρὰ Κουάδου. βασιλέως Περσῶν, δύο ῥῆγας 
ἀπὺ ἄλλου ἔθνους Οὕννων ἐνδοτέρων, ὀνόματι Στύραξ καὶ Γλώνης, 
τοῦ συμμαχῆσαι αὐτῷ κατὰ Ῥωμαίων, παρέλαβεν ἡ αὐτὴ Βωαρὴξ 

παριόντας διὰ τῆς χώρας αὐτῆς ἐπὶ τὰ Περσικὸ μετὰ χιλιάδων x 
20 οὓς καὶ κατέκοψεν, καὶ τὺν μὲν ἕνα ῥῆγα αὐτῶν, τὺν λεγόμενον 

Στύρακα, συλλαβομένη δέσµιον εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν τῷ βα- 
σιλεῖ ἔπεμψεν. rov δὲ Γλώνην ἐν τῷ πολέμω ἔσφαξεν. καὶ ταύτῃ 

γέγονε σύμμαχος καὶ εἰρηνικὴ τῷ βασιλεῖ Ιουστινιανῶ. | 
Τῶ ὃ) αὐτῷ ἔτει καὶ ὁ πλησίον Βοσφόρου ῥὴξ τῶν Οὕννων, Ma. p. 421, 16 

25 ὀνόματι Γορδᾶς, προσερρύη τῷ βασιλεῖ καὶ ἐγένετο Χριστιανὺς καὶ 
ἐφωτίσθη” καὶ ἐδέξατο αὐτὺν ὁ βασιλεὺς καὶ πολλὰ αὐτῷ παρεσχηκὼς 
δῶρα ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἰδίαν χώραν φυλάττειν τὰ ᾿Ρωμαϊκὸ Στο n 

καὶ τὴν Βόσφορον πόλιν. ig ἐκλήθη ἐκ τοῦ συντελεῖν 'Ρωμαίοις 
ἀντὶ χρημάτων βόας κατ ἔτος «Βοῶν φόρος" ἐκάθισε Ó' ἐκεῖ καὶ 150 5 

30 ἀριθμὸν στρατιωτῶν “Ρωμαίων καὶ τριβοῦνον φυλάττειν τὴν πόλιν 

1 ἐν τοῖς Θεοφ. ἐδ. αὐτόν om. e iv roig Θεοφ. et αὐτόν om. m; idem 
Scr. ἀνεδέξωτο. — 2 oí συγκ]. f, — ὃ αὐτοῦ om. xz — φιλωθείς eh. — 
4 τῷ [acuti] αὐτῷ x. — αὐτῷ om. x. — 5 βουληθείη z δεηθῃ x. — πφο- 
εβάλλετο g. — Τξῆταν οι Τξήταν em Zrírrav Mal — 7 ὑπ αὐτῶν g. — 
᾽Ἁρμενίους f. — Ἱ ᾽Αρμενίων-- 8 τὰ µέρη τῆς om. em. — 9 στρατηλάτου y. — 
ἀριθμοῦ bh. — 13 Οὔνων h item v. 14. 17. ?4. — Βωαρήξ em Βωαρίξ f Boa- 
ρήξ xz Boazer A Βώα Mal — 14 κατεδυνάστευε g. — 15 οὐνικῶν h. — Βλάχ 
Mal — αὐτή h. — 16 Καβάδου xz. — 17 ἐνδότερον xy. — Τόραγξ et Γλώμ 
Mal. — 18 τοῦ om. x. — Βοαρήξ xz Bo« ῥήγισσα Μα]. — 20 αὐτόν ehm. — 
21 τὴν Om. z. — τῷ βασιλεῖ om. d. — 34 Βοσπόρου Mal. — 25 Γορδάς emz 
Χορδᾶς d Γρώδ Mal. — 98 ῆτις-- p. 116, 2 Οὕννων om. d, — 28 ἐκ] ἀντί cz. 
— 'Peuaíovg y. — 99 κατ ἔτος-- 30. Ῥωμαίων] κατ᾽ frog µαίων ο κατ Prog 
Ῥωμαίων h καθ᾽ frog (καθέτος f) µαίων gy. Manca supplevi ez Α et Mal, — 
80 τριβοῦνον scr. e Μπ]. τριβούνων codd. A. 
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. διὰ τοὺς Οὕννους καὶ ἀπαιτεῖν τὰς συντελείας τῶν βοῶν. ἦν δὲ ἐν 

τῇ αὐτῇ πόλει συναλλάγµατα πολλὰ ᾿Ῥωμαίων καὶ Obvvov. ó δὲ 
γενόμενος Χριστιανὺς ῥὴξ τῶν Οὕννων ἀπελθὼν εἰς τὴν ἰδίαν χώραν 

εὗρε τὺν ἴδιον ἀδελφὺν καὶ διηγήσατο αὐτῷ τὴν τοῦ βασιλέως ἀγάπην 
καὶ φιλοτιµίαν. καὶ ὅτι Χριστιανὺς y£yovsv* καὶ λαβὼν τὰ ἀγάλματα, 5 
& ἐσέβοντο o( Οὗννοι, ταῦτα ἐχώνευσεν, ἦσαν γὰρ ἀργυρᾶ καὶ 

ἠλέκτρινα. καὶ χολέσαντες οἱ Οὗννοι, δυµποιήσαντες μετὸ τοῦ ἆδελ- 
φοῦ αὐτοῦ, ἀπελθόντες ἔσφαξαν αὐτόν" καὶ ἐποίησαν ῥῆγα τὺν ἆδελ- 

φὺν αὐτοῦ Μουάγεριν. καὶ φοβηθέντες, μὴ ἐκξητήσωσιν αὐτὸν οἱ 

ἱῬωμαῖοι; ἦλθον αἴφνης ἐν τῇ Βοσφόρῳ πύλει καὶ ἐφόνευσαν τὸν 10 
τριβοῦνον «4αλμάτιον καὶ τοὺς στρατιώτας. καὶ ἀκούσας ταῦτα ὁ 

βασιλεὺς ἀπέστειλε τὸν ἀπὺ ὑπάτων Ἰωάννην., τὸν ἔγγονον Ἰωάννου 
τοῦ Σκύθου., υἱὸν δὲ τοῦ πατρικίου ᾿Ῥουφίνου. μετὰ βοηθείας Σκυ- 

γι Ἡ θικῆς πολλῆς, καὶ ἐστράτευσε κατ αὐτῶν ἅμα καὶ Γώδιλαν διὰ 
γῆς ἀπὺ Ὀδυσσοπύλεως καὶ Βαδούριον στρατηγό». καὶ ἀκούσαντες 15 
οἱ Οὗννοι ἔφυγον ἀφανεῖς γενόμενοι. καὶ γέγονεν εἰρήνη ἐν Βοσ- 

Mal p.438, 5 φόρω, καὶ ἐκράτησαν αὐτὴν οἱ ᾿Ρωμαῖοι ἀφόβως. | ó δὲ βασιλεὺς 
Ἰουστινιανὺς ἀπέσπασε πάσας τὸς ἐκκλησίας τῶν αἱρετικῶν καὶ 

ἀπέδωκεν αὐτὸς τοῖς ὀρθοδόξοις δίχα τῶν ᾿Εξακιονιτῶν ᾿άρειανῶν. | 

Mal p.430, 13 ἐξεφώνησε δὲ τύπον ὁ βασιλεὺς περὶ τῶν ἐπισκόπων καὶ οἰκονόμων 30 
καὶ ὀρφανοτρύφων καὶ ξενοδόχων, ὥστε μὴ κληρονομµεῖσθαι, εἰ μὴ 
ἃ πρὸ τοῦ γενέσθαι εἶχεν ἐν ὑποστάσει, εἰς ταῦτα ἵνα διατίθεται" 
&q' ἧς δὲ ὥρας προεχειρίσθη. μὴ ἔχειν αὐτὸν ἄδειαν διατίθεσθαι, 

αἱ. 435,15 ἀλλὰ τὰ ἑαυτοῦ πάντα τὸν εὐαγῇ οἶκον κληρονομεῖν. | ὁ δ αὐτὺς 

Ρ. 615,30 βασιλεὺς ἐπλήρωσε καὶ τὸ δηµόσιον AovrQüv TO εἰς τὰ «4αγισθέου, 25 
0 ἤρξατο κτίζειν ᾽4ναστάσιος ὁ βασιλεύς, καὶ τὸ µεσίαυλον τῆς βασι- 
λικῆς Ἴλλου κιστέρναν μεγάλην ἐποίησεν. | 

9 Οὔὕνων h item v. 8. — 6 Οὔννοι gxy Οὔνοι h. — "7 ἠλεκτρινά ο ἡλεκ- 
τρινα sine acc. ἆ ἠἈέκτρινα h. [λεκτρινά ᾳ ἰλεκτριανά y. — Οὔννοι egmx. Οὔ- 
vo. h Οὗνοι f, — 8 ἐπελθόντες» — ῥῆγαν yz. — 9 Movayíony g Μοῦγεὶ 
Μα]. — 10 Ῥωμεῖς y. — ἐξαίφνης x καὶ αἴφνης h. — 12 ἔγγονα z. — 14 Γώ- 
ὅηλ]αν df Γοδῖλαν h Γωδίλαν g. — 165 Ὀδυσοπόλεως h. — Βαδουάριον Mal. 
— πὸν στρατηγόν x. — 16 Οὔννοι xy Οὔνοι h Οὗνοι g. — 18 £x τῶν αἴρετι- 
κῶν z. — 31 cort μὴ κληρο». om. Mal. — κληρορομεῖν τινα καὶ — 22 d] τὰ y 
ὅσα Mal — ἕκαστος εἶχε Mal. — 22 διατίθεται-- 58 ἄδειαν om. f. — διατίθε- 
ται ο διατίθενται omz διατίθηται Mal. Pro ἵνα διατίθενται Classen coni. scrib. 
τινὰ διατίθεσθαι. — 38 sig ταῦτα anie μὴ ἔχειν repel. cz. εἰς aora. post ἄδειαν 
add. d. — αὐτόν om, x. — 34 τὰ δι ἑαυτοῦ h. — 25 αγισθαίου Chron. — 
27"liov c Ἰλλοῦ h. ---κινστέρναν d γηστέρναν c. — μεγάλην om. y. 
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Κόσμου Της Ῥωμαίων Περσῶν Ρώμης 
ἔτη θείας βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

Sue. σαρκώσεως  Ἰουστινιανὸς Χοσρόης Φίλιξ 
ἔτη φκα.. ἔτη Aq. Fry uj. ἔτη 9. 

E d y. 
Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπο  ἐπίσκοπος 
Ἐπιφάνιος Ἠλίας Τιμόθεος Ἐφραΐμιος 
ἔτη τς’. ἔτη xy. ἔτη a£. Er μη]. 

9. "m. 9. : 

| Tovro τῷ ἔτει ᾿Ησαῖας, ἐπίσκοπος Ῥύδου, καὶ ᾿4λέξανδρος. 

ἐπίσκοπος «{ιοσπύλεως τῆς Θράκης. καθηῃρέθησαν ὡς παιδερασταὶ 

εὑρεθέντες, καὶ ἐτιμωρήθησαν δεινῶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως, καυλοτο- 

µηθδέντες καὶ πομπεύσόαντες. τοῦ κήρυκος βοῶντος" ""ἐπίσκοποι ὄντες 

τὺ τέίµιον σχῆμα μὴ ἐνυβρίζετε. καὶ ἐξέθετο ὁ βασιλεὺς νόμους 
σφοδροὺς κατὰ τῶν ἀσελγαινόντων, καὶ πολλοὶ ἐτιμωρήθησαν. καὶ 
ἐγένετο φόβος πολὺς καὶ ἀσφάλεια. | ἀνενέωσε δὲ ὁ εὐσεβὴς βασι- 

λεὺς πάντας τοὺς παλαιοὺς νόμους ποιήσας µονόβιβλον καὶ καλέσας 

αὐτὸ τὰς νεαρὰς διατάξεις. ἐν αἷς οὐ καταδέχεται τὺν ἄρχοντα ἐν 

οἷς ἄρχει τόποις ἀγοράξειν κτῆμα, 3| κτίζειν οἶκον, ἢ κληρονομεῖν 
ξένον πρόσωπον, εἰ µή τις συγγενὴς αὐτῷ ὑπάρχει. | 

Τῷ à' αὐτῷ ἔτει μηνὶ Νοεμβρίῳ x9, ὥρα γ΄, ἡμέρα δ΄ ἐνδι- 
χτιῶνος ζ΄ ἔπαθεν ὑπὺ θεοµηνίας πάλιν ᾽Αντιόχεια ἡ µεγάλη μετὰ 
δύο rq τοῦ πρώτου αὐτῆς πάθους. καὶ ἐγένετο σεισμὺς µέγας ἐπὶ 
ὥραν μίαν, καὶ ἐγένετο βρυγμὺς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ φοβερός" καὶ ἔπεσον 
πάντα τὰ κτισθέντα ἕως ἐδάφους καὶ τὰ τείχη. καὶ ἐκ τῶν μὴ πε- 
σόντων παλαιῶν κτισμάτων ἐν τῷ πρώτῷ σεισμῶ κατηνέχθησαν νῦν: 

καὶ πᾶσα 7 εὐπρέπεια, ἡ γενοµένη ἐν τῇ πόλει ix τε τῶν τοῦ βασι- 

λέως φιλοτιμιῶν καὶ ὧν ἐξ ἰδίων οἱ πολῖται ᾠκοδόμησαν, πάντα 
κατέπεσον. ταῦτα μαθοῦσαι cí πλησιάζουσαι πόλεις μετὸ πένθους 

᾿ἐλιτάνευον. ἀπέθανον δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ πτώσει χιλιάδες τέόσαρες 

καὶ ὀκτακόσιοι ἑβδομήκοντα. οὗ δὲ σωθέντες ἔφυγον sig τὰς ἄλλας 

πόλεις καὶ εἰς τὰ ὕρη ἐν καλύβαις ὤκουν. | γέγονε δὲ καὶ χειμὼν 

μέγας καὶ βαρύτατος" καὶ ἐλιτάνευον o[ ἀπομείναντες πάντες ἀνυπό- 

3" Χοσρώης hy. — 8* Ἰωάννης codd. — 8* Εὐφραῖμιος g. — 105 εξ m 
Υ ο, — 11 Ἡσαῖας fh. — 12 ἀιοσπύλεως d «ισπόλεως Cyz. — παιδεράσται d 
παιδαράσται yz eras. im ο. — 15 ὑπὸ τοῦ fac. δεινῶς ο. — κανλοτομηθέντε 
eras. in ο, — 17 ἀνανέωσεν y. — 18 παλαιούς] πολεµίους c contrarias A. — 
19 ἐν aig] ἐν οἷς dem. — τὸν om. x. — 19. 20 ἐν οἷς ἄρχῃ h £v olg ἂν ἄρχῃ 

x, — 921 µήτι gy. — αὐτοῦ d Mal. — 22 à'] 9 f. — ἰνδικτιόνος h oru 
24 τοῦ πρώτου αὐτῆς d τοῦ πρὸ αὐτῆς C ct sec. m. f τοῦ πρὸ αὐτοῦ yz post 
duos annos prioris passionis A. — 926 ἔπεσαν y ἔπεσεν g. — 36 πάντα om. f. 
-- 98 γεναµένη yz. — ràv om. f. .. 34 ἀνυπόδιτοι y ἀνυπόδετοι xz. 

"nusormAxNis CHRON. [. 12 

A. M. 6021 

Mal. p. 436, 3 

151 P 

2312 B 

Mal. p. 431, 3 

Mal. p. 442, 15 

ef. Georg. Mon. 
p. 5359, 29 

213 B 



118 ΘΕΟΦΑΝΟΊΤΣ 

δητοι, κλαίοντες καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς πρηνεῖς εἰς τὰς Χιόνας, 
κράζοντες τό, "Κύριε ἐλέησον. ἐφάνη δὲ ἐν ὁράματί τινι θεοσεβεῖ 
ἀνθρώπῳω., ὥστε εἰπεῖν πᾶσι τοῖς ὑπολειφθεῖσιν, ἵνα ἐπιγράψωσι εἰς 

τὰ ὑπέρθυρα αὐτῶν: "'Χριστὺς μεθ ἡμῶν' στῆτε. καὶ τούτου 
Mal p. 43, 16 γενοµένου, ἔστη ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. | καὶ πάλιν ὁ βασιλεὺς καὶ ἡ 

αὐγούστα πολλὰ ἐδωρήσαντο χρήματα εἰς ἀνανέωσιν καὶ οἰκοδομὴν 

Mal. p. 445, 1 τῆς ᾽άντιοχέων πόλεως" καὶ µετωνόμασεν αὐτὴν Θεούπολιν. ἐν δὲ 

τῇ κα τοῦ Μαρτίου μηνὺς τῆς ζ΄ ὑνδικτιῶνος ἐπέρριψεν ᾽άλαμούν- 
δαρος ὁ Ζεκικῆς, ὁ βασιλίσκος τῶν Σαρακηνῶν, καὶ ἐπραίδευσε τὴν 

πρώτην Συρίαν ἕως τῶν ὁρίων ᾽Αντιοχείας, εἰς v λεγόμενον Αίταρ- 

yov, καὶ Σκαφαθῶν τῶν κτημάτων. καὶ ἐφόνευσε πολλοὺς καὶ ἔκαυσε 
τὰ ἔξω Χαλκηδόνος καὶ τὺ Σέρμιον κτῆμα καὶ τὴν Κυνηγίαν χώραν. 

153 P καὶ ἀκούσαντες οἱ ἔξαρχοι τῶν ᾿Ῥωμαίων ἐξῆλθον κατ αὐτοῦ. καὶ 
γνόντες οἱ Σαρακηνοὶ σὺν roig Πέρόαις λαβόντες τὴν πραῖδαν καὶ 

Mal. p. 45, 10 τοὺς αἰχμαλώτους διὰ τοῦ ἐσωτέρου λιμιτοῦ ἔφυγον. | τῷ δὲ Απριλλίῳ 
μηνὶ τῆς αὐτῆς ζ΄ ἐπινεμήσεως κατέλαβε βοήθεια στρατοῦ πεμφθεῖσα 

Στ Ἡ ὑπὺ τοῦ βασιλέως καὶ πεξικὴ ἐκ Φρυγίας τῶν λεγομένων 4υκοκρα- 

νιτῶν' καὶ προεβάλετο στρατηλάτην ἀνατολῆς Βελισάριον διαδεξάµενος 
Ὑπότιον πατρίκιον τὺν Σεκουνδίνου. καὶ τῇ ιβ’ τοῦ Μαΐου μηνὺς 

εἰσῆλθεν ἐν ᾽Αντιοχείᾳ ᾿Ερμογένης ὁ μάγιστρος ὁ Σκύθης, ἀνὴρ 
σοφός, πρέσβις ἀπολυθεὶς παρὰ τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ πρὺς tov 

mn atrio βασιλέα Περσῶν περὶ εἰρήνης. | τῷ δὲ Ἰουνίῳ μηνὶ Σαμαρεῖται καὶ 
Ιουδαῖοι ἐν Παλαιστίνη βασιλέα Ἰουλιανόν τινα ἔότεψαν καὶ κατὰ 
Χριστιανῶν ὅπλα κινήσαντες ἁρπαγὰς καὶ φόνους καὶ ἐμπυρισμοὺς 
κατὰ Χριστιανῶν εἰργάσαντο. οὓς ὁ θΒεὺς παρέδωκεν εἰς χεῖρας 

Ἰουστινιανοῦ, καὶ ἀνήλωσε πάντας, καὶ ἀπεκεφάλισε τὺν τύραννον 
Mal. p. 41, 33 [ουλιανόν. | Χοσρόης δέ, ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς, δεξάµενος 'Eguo- 

γένην τὸν μάγιστρον μετὰ δώρων πρεσβεύοντα περὶ εἰρήνης τῷ Ιουλίῷ 

Mal. p. 455, 10 μηνὶ τῆς αὐτῆς ζ΄ ὑνδικτιῶνορ. | λαβὼν τὰ δῶρα εἰρήνην οὐ κατεδέξατο 

1 ῥιπτοῦντες dz. — τοὺς 7. etz. — 8 bong ici dhy. — 6 αὐγοῦστα efg. 
— πο. y. — οἰκοδομήν] ἀνακαινισμόν x. — 8 τῆς αὐτῆς [ ο. — ἰν- 

δικτιόνος h 4 rell. — Σαλαμούνδαρος y. — 9 Ζεκίκης d sine acc. c. — 10 αΐ- 
ταργο» d Αιταργον sine acc. c. 4ιταργῶ hy 4íragyo απ Litargum A. —— 11 Zxa- 
φαῦον d Σκαφαθων sine acc. c. — 12 Σερµίον dz sine acc. c, — χωρίαν g. — 
14 πραϊΐδα y. — 15 ἐξωτέρου Mal —. Agur5rov d Λιμωτοῦ rell. λιμµίτου Mal. cf. 

p. 174, 14; 179, 17. — ἀπρηλίῳ h. — 16 ἐπινεμήσεως z i xy. — 17 πεζικὴ 
scr. e Mal. πεζη (πεζὴ em) καὶ codd. — 18 προεβάλλετο g. — στερατηγόν y. — 
19 Ὑπάτιον πατρίκιον τὸν Σεκουρδίνου scr. e coni. Goarum secutus, coll. p. 110, 
30 'Tw. τὸν πατρικίου Σεκουνδίνου Combefis "Tw. πατρίκιον Σεκουνδῖνον (Xr- 
κουνδιανὸν e) xy Ὕπ. τὸν πατρίκιον Σεκουνδῖνον z. — 90 µαγίστρος ehx. — 
31 πρέσβης xe πρέσβεις y. — 927 Χοσρώης y MES h Κωάδης Mal. — 

Ἑρμογένη c. — 98 uayíorgov ex, — 929 ἠνδικτιόνος h & fgx. 
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ποιῆσαι, ἀναπεισθεὶς ὑπὺ Σαμαρειτῶν προσφυγόντων αὐτῷ καὶ ὑπο- 

τιθεµένων αὐτῷ προδιδόναι τὴν χώραν αὐτῶν, πᾶσαν τὴν Παλαι- 
στίνην, ὡς ἔχοντες καὶ συμµαχίαν Ιουδαίους τε καὶ Σαμαρείτας 
χιλιάδας ν΄. τούτοις Βαρρήσας Χοσρύης οὐ προείλετο τὴν εἰρήνην 

βουλόμενος καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ δι αὐτῶν παραλαβεῖν ἔχουσαν 
χρυσοῦ ἀναρίθμητα κεντηνάρια καὶ λιθέαν πολλήν. ἀφορμὴν δὲ ἔλαβε 

περὶ τῶν χρυσωρυχίων τῶν ἐν τοῖς ὄρεσιν ᾽άρμενίας, ὡς πρώην ἀνὰ 
ταλάντου τελούντων ᾿Ῥωμαίοις τε καὶ ΙΠέρσαις., νῦν δὲ τοῖς ᾿Ρωμαίοις 
µόνοις τελούντων. καὶ ἄλλα τινὸὰ κεφάλαια προφασιζόμενος ἔγραφε 

τῷ βασιλεῖ. γνωσθέντος δὲ τοῦ δράματος τῶν Σαμαρειτῶν, ἐν τῷ 

ὑποστρέφειν αὐτοὺς ἐκ τῶν Περσῶν ἐκρατήθησαν εἰς τὸ ᾽άμμάδιος. 

ἦσαν δὲ Σαμαρεῖται ὀνόματα πέντε ἐκ τῶν εὐπόρων αὐτῶν" καὶ 
παρεδόθησαν τῷ στρατηλάτη Βελισαρίῳ καὶ ἐξετασθέντες ὠμολόγη- 

σαν πάντα. | 

| Tà 0' αὐτῷ χρύνω ὁ δοὺξ Παλαιστίνης ἐποίησεν ἔχθραν μετὰ 
τοῦ φυλάρχου τῶν ὑπὺ Ῥωμαίους Σαρακηνῶν: καὶ φοβηθδεὶς ὁ 
φύλαρχος εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἐσώτερον Auuróv. καὶ μαθὼν ὁ ᾽άλα- 
µούνδαρος. ἐπιρρίψας παρέλαβεν αὐτὸν καὶ ἐφόνευσεν, καὶ λαβὼν 
τὰς γυναῖκας αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα ὑπέστρεψεν. καὶ µαθόντες οἱ δοῦχες 
τῆς Φοινίκης καὶ ᾿4ραβίας καὶ Μεσοποταμίας καὶ ὃ φύλαρχος ἐδίωξαν 

ὀπίσω αὐτοῦ": καὶ ἀκούσας ὁ ᾽άλαμούνδαρος ἔφυγεν εἰς τὰ Ἰνδικὰ 

µέρη. εἰς ἃ οὐδεὶς τῶν ᾿Ῥωμαίων εἰσῆλθέ ποτε. παρέλαβον δὲ καὶ 

τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ ἤνεγκαν αἰχμαλωσίαν πολλὴν Σαρακηνῶν, 
ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ παίδων. καὶ ὕσους εὗρον ᾿Ῥωμαίους αἶχμα- 
λώτους καὶ καµήλους καὶ πρόβατα καὶ βόας καὶ πολλὴν µέταξιν καὶ 
ἱματισμόν. ἔκαυσαν δὲ καὶ Περσικὰ κάστρα τέσσαρα καὶ ὑπέστρεψαν 
μετὰ νίκης μεγάλης. | 

1 πεισθείς z ἀνατραπείς d. — 4 λοσρώης hy. — προείλετο lit. e προσ- 
tílsto Í προσείλετο Cyz προσήκατο d. — 5 καὶ om. g. — 6 λιθείαν Classen. — 
ἔλαβε scr. e Mal. ἔβαλεν hxy ἔβαλλεν g. — Ἱ χρυσωρυχιῶν h χρυσορυχίων 
rell. — 7. 8 ἀνὰ τάλαντα f. — 8 τελοῦντες y. — 11 εἰς τὸ μμ. om. d. ---ᾱμ- 
µαδιος. sine acc, ο ᾽Αμμαδίως hy ᾽Αμμιδίος g "Aunodioc? coll. Proc. bell. Pers. 
I, 13, II, 28. — 12 ἐμπόρων g. — 16 ἀπό g. — ΙΤ λιµητόν ehm λιµητών f 
Ahunrov g Λλίµητον d Ίιμητον sine acc. ο. — 30 καὶ ΛΠεσοποταμίας om. x. — 
ἐδίωξεν y. — 91 ὁ om. g. — 29 καὶ om xz. — 23 αὐτοῦ cf, — 95 µέταξαν g. 
— 96 ἔκαυσεν g. — ὑπέστρεψεν g. 

15 B 

Mal. p. 434, 13 

153 P 

?16 B 
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Α. Ν. 0039 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν ᾿Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
SB. ἔτη gx. Ἰουστινιανὺς Χοσρόης Φίλιξ 

ἔτη Ay. ἔτη uj. ἔτη d'. 
y- E. 9. 5 

Κωνσταντ. Ἱεροσολύμων ᾿άλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος 
Ἐπιφάνιος Ἠλίας Τιμόθεος Ἐφραῖμιος 
iu iS. ἔτη xy. "t B. ἔτη LE 
A i. . y. 10 

Mal. p. 449, 3 | Tovro τῷ ἔτει τῆς η΄ άλας, ἐποίήσεν ὃ βασιλεὺς Tov- 

στινιανὺς διωγμὸν u£yav κατὸ Ελλήνων καὶ πάσης αἱρέσεως καὶ τὰς 

τούτων οὐσίας ἐδήμευσεν. κατηγορήθη δὲ καὶ ἸΜακεδόνιος, ὁ ἀπὺ 
7 s tgevóegíav, καὶ "AoxAuniódorog, ὁ ἀπὺ ἐπάρχων, ὕστις καὶ φοβη- 
δεὶς ἐπίπισε καὶ ἀπέθανεν' καὶ Πηγάσιος ὁ ᾿Ηλιουπολίτης σὺν τοῖς 15 

τέκνοις αὐτοῦ ἐν προόδῳ ἐξητάσθησαν: καὶ Φωκᾶς., ὁ πατρίκιος τοῦ 

Κρατεροῦ. καὶ ὁ κυαίστωρ Θωμᾶς καὶ ἄλλοι συνελήφθησαν: καὶ 
πολὺς φόβος ἐγένετο. καὶ ἐθέσπισεν Ó βασιλεύς, ὥστε μὴ πολι- 

τεύεσθαι τοὺς ἑλληνίζοντας μηδὲ τοὺς αἱρετικούς. εἰ μὴ μόνους τοὺς * 
ὀρθοδόξους Χριστιανούς, δοὺς αὐτοῖς καὶ προθεσµίαν ἕως μηνῶν 20 

Mal. p. 452, 13 τριῶν πρὺς ἐπιστροφήν. | τῷ δὲ Μαρτίῳ μηνὶ τῆς αὐτῆς η΄ ὑνδικτιῶ- 
vog ἐν ᾽Αντιοχεία Ἑρμογένης, ὁ ἀπὺ ὑπάτων μάγιστρος, καὶ Ῥου- 
givog, ὁ ἀπὸ στρατηλατῶν πατρίχιος. ἐπὶ τὰ Περσικὰ µέρη ἀπερχό- 

:5 Ἡ µενοι πρεσβευταί. καὶ φθάσαντες εἰς τὸ «{αρᾶς ἐμήνυσαν τῷ βασιλεῖ 

τῶν Περσῶν τοῦ δέξασθαι αὐτούς. καὶ ἐν τῷ διάγειν αὐτοὺς εἰς 25 

τὸ «αρᾶς ἅμα Βελισαρίω τῷ στρατηλάτῃ τῆς ἀνατολῆς καὶ τῶν λοιπῶν 
ἐξάρχων Ρωμαίων. καὶ ἀπληκευόντων αὐτῶν πρὺ μικροῦ τῆς πόλεως, 

μαθὼν 6 -Myodu, πρωτοστράτηγος τῶν Περσῶν τοῦ βασιλέως, σὺν 
τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως καὶ τοῖς λοιποῖς στρατηγοῖς Περσίδος συνηγµένοι 
ἐν τῷ NP μετὰ Περσικῆς δυνάµεως πολλῆς, τῷ lovvíg μηνὶ 30 

9! exp y sxs x. — δὲ φκη y xe m 8* Xosgaing hy. — 8* Ἰωάν- 
γης codd. — 83 Εὐφραΐμιος g.— 93 ἔτη xg ο, — 12 κατὰ τῶν Ἑλλήνων g. 
— 18 κατηγορήθη-- 17 συνελ. καὶ] καί τινων ἀρχόντων μεγάλων συλληφθέντων 
d rell. om. — 18 κατηγορηθείς c xaT) yo (sic) em. — 14 ῥεφερερδαρίων vulg. 
ῥεφενδαρίων cífz ῥεφανδαρίων em. — ὑπάρχων cz. -- 15 ἐπίπησε y ἐπίστευσε 
g ἐπίπνησε Combefis; at cf. Mal. 210, 14. — 16 ἐξετάσθησαν yz. — Φωκάς 
cehm. — ὁ πατρ. ὁ τοῦ Kg.? coll. p. 118, 11, — 17 xal ante ὁ x. om. f. 
xoiuícvoQ g κυέστωρ ch. — 19 τοὺς ante ἕλλ. om. x. — μήτε hxy. — µόνον x. 

—s4 efgx. — 22 κατέλαβον ἐν Avtiogt(a? — µαγίστρος ex. — 24 4αράς cg 
4ddoec d «οράς em «όρας Mal. — 34 ἐμήνυσαν---25ὔ δέξ. αὐτούς om. em. 
24 ἐμήνυσαν —26 «{αρᾶς om. fh. — 25 Ó£&. καὶ avrov; x. — 26 Jaegdg ceg 
ὠάφας d «οράς m. — καὶ μετὸ τῶν) — 27 ἁπλικευόντων y. — 28 Μηράν em. 
— πῶν Περο. βασιλέως h τοῦ lIlsgc. βασ. g τῶν II. βασιλει (sic) c. τῶν Περ- 
σῶν d. — 29 καὶ τῶν λοιπῶν στρατηγῶν yz. — cvvQyuévov m συνηγµένοιςὮ — 
30 Niz£/Buog d. Νιτξιβίως y Νετζιβιως sine acc. ο Niz&iféo z. Νισίβιος Mal. p.453,7 
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τῆς η΄ ἠνδικτιῶνος ἐπέρριψεν αὐτοῖς µερίσας to ἴδιον πλῆθος εἰς τρία 

τάγματα. καὶ τοῦτο γνόντες of στρατηγοὶ Ρωμαίων σὺν τῷ µαγί- 
στρῳ, καλῶς στρατηγήόαντες ὥρμησαν κατὰ Περσῶν, καὶ ἐγένετο 

πόλεμος μέγας καὶ συμβολὴ φοβερά. καὶ ἔκοψαν οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς 
Πέρσας., καὶ ἀπώλεσαν αὐτοὺς ἐπάραντες καὶ τὺ βάνδον αὐτῶν. ῥὁ 
δὲ Μηρὰμ καὶ ὁ υἴὸς τοῦ βασιλέως Περσῶν καὶ ὀλίγοι ἐκ τῶν περι- 15 v 

σωθέντων κατέφυγον εἰς τὸ Νιτζίβιος" καὶ ἐνίκησαν οἳ ᾿Ρωμαῖοι 
νίκην μεγάλην. γνοὺς δὲ τοῦτο ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς ἐπέτρεψεν 
εἰσελθεῖν πρὺς αὐτὺν τὺν πατρίκιον 'Povgivov µόνον ἅμα τῷ κόµητι 

10 ᾽λεξάνδρῳ. || καὶ τῷ 4ὐγούστω μηνὶ εἰσῆλθε πρὺς αὐτόν, καὶ πολλὰ 18 n 

διαλεχθέντες καὶ εἰρήνης πόκτα κατατυπώσαντες ἐξῆλθον ἐν εἰρήνῃ. 
Ῥώμης ἐπίσκοπος Βονιφάτιος ἔτη B. A. M. 6023 

Sxy. gxy. 0. €. α. ww. κ. τα. δ. 

' Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Σεπτεμβρίῳ ἐνδικτιῶνος δ΄ ἐφάνη u£yag Mal. p. 451, 5 

15 καὶ φοβερὺς ἀστὴρ εἰς τὺ δυτικὺν µέρος, κοµήτής., πέµπων ἐπὶ τὰ 

ἄνω τὰς ἑαυτοῦ ἀκτῖνας ἀστραπτούσας, ὃν ἔλεγον 4αμπαδίαν. καὶ 

ἔμεινεν ἐπὶ εἴκοσι ἡμέρας Aduzov' καὶ ἐγένοντο κοσμικαὶ δηµοκρα- 

τίαι καὶ φόνοι. ἐν δὲ τῇ συμπληρώσει τοῦ Νοεμβρίου μηνὸς κατέλαβεν 
ὁ πατρίκιος ᾿Ῥουφῖνος ἐκ τῆς πρεσβείας τῶν Περσῶν πρὺς τὸν βα- 

50 σιλέα Ιουστινιανὺν εἰρήνης πάκτα ὄτοιχήσας' Ov τινα δεξάµενος ὁ 

βασιλεὺς ἐχάρη λίαν διὰ τὴν εἰρήνην. καὶ ἠσμένισε τὰ στοιχηθέντα 

πάκτα, καὶ ἔτυχον εἰρήνης τὰ πράγματα ἀμφοτέρων. | 

ακδ. gx). ε. ζ. B. iB. ww. ip. v. A. M. 6024 

- Tovro τῷ ἔτει πέμπτφ ὄντι τῆς βασιλείας Ἰουστινιανοῦ μηνὶ "t πο μον 

25 ο RHRRMEA ἱνδικτιῶνος c yEyovs τοῦ Acyouévov Νίκα ἡ ἀνταρσία. 

καὶ ἕστεψαν of τῶν δήμων εἰς βασιλέα Ὑπότιον, τὺν συγγενῆ τοῦ ct. ET aas 

βασιλέως ᾿ναστασίου" καὶ ἐκαύθη πολὺ µέρος τῆς πόλεως. καὶ ἡ 

µεγάλη ἐκκλησία, καὶ ἡ ἁγία Εἰρήνη., καὶ ὁ ξενὼν τοῦ Σαμφών. καὶ 
τὸ 4ὐγουσταῖον, καὶ τὺ προσκιόνιον τῆς βασιλικῆς. καὶ ἡ Χαλκῆ τοῦ 

παλατίου. καὶ ἐγένετο φύβος μέγας. καὶ πολλοὶ τῶν εὑρεθέντων £v» 
τῷ λεγομένω ἰππικῷ μετὰ Ὑπατίου, ὥς quot λε΄ χιλιάδες, ἀπέθανον. | 
γέγονε δὲ jj ἀταξία τοῦ Νίκα τρόπῳ τοιούτω. ἀνελθόντα τὰ µέρη t ορ 

ἐν τῷ ἰππικῷ., ἔκραξαν οἱ τῶν Πρασίνων: ἄκτα διὰ Καλοπόδιον 
τὸν κουβικουλάριον καὶ σπαθάριον. οἳ Πράσινοι" Ἱἔτη πολλά, 

κ] 

3t -— 

1 ὑνδικτιόνος h á gxy item v. 14; 25, — ἐπέρριφαν yz. — 3 κατὰ τῶν 
Περσῶν f. — 6 Μηράν em. — 7 Nitfifíog hxy Νιτζιβίος g. — ,? πρόρ] εἷς 
hx. στα 4 ευπώσαντες d. — ο. 19 om. y. — 13 xy. φκγ . uw) f) P. 
S. α΄. xw. ux. Y, codd. — 15 ἐπὶ τὴν &vo Mal. — 17 Fac ANA. hxy. — 
18 Σεπτεµβρίου Mal. — 21 ἐχάρη om. g. — διὰ τὰ στοιχηθέντα h. — 33 πάντα 
g. — 25 Ἰανουαρίω z. — Nix« h. — 28 Σαμψῶν efg. — 39 Αὐγουστέον codd. 
— 81 χιλιάδας ef. — ἀπέθανον om. y. — 32 Νῖκα h. — 88 ἔκραζον x. — ἄκτα. 
διὰ Kal. fgm. — Καλαπόδιον g. — 34 ἔτη] ἔτι y. 
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Ἰουστινιανὲ αὔγουστε' τούβικας. ἀδικοῦμαι, µόνε ἀγαθέ, οὐ Berto, 

οἶδεν 6 δεόςε. φοβοῦμαι ὀνομάσαι, μὴ πλέον εὐτυχήσι καὶ µέλλω 
κινδυνεύειν.. — Μανδάτωρ' τίς ἐστιν. οὐκ οἶδα.” — (oí Πρά- 

σινοι» 'O πλεονεκτῶν µε. τρισαύγουστε, εἰς τὰ τζαγγαρεῖα εὑρίσκε- 
tu." — Μανδάτωρ' " 
"sio καὶ uóvog ἀδικεῖ µε. θεοτόκε,. μὴ ἀνακεφαλίσῃ. — Μανδά- 

τωρ' "ríg ἐστιν ἐκεῖνος, οὐκ οἴδαμεν.” — Of Πράσινοι" "qo καὶ 

µόνος οἶδας, τρισαύγουστε, τίς πλεονεκτεῖ µε σήμερον. — Μαν- 

δάτωρ᾽ "ci rio ἐάν ἐστιν. οὐκ οἴδαμεν. — Of Πράσινοι" '"Καλο- 
πύδιος Ó σπαθάριος ἀδικεῖ µε, δέσποτα πάντων.’ | — Μανδάτωρ' 

"obx ἔχει πρᾶγμα Καλοπόδιος.”” — O( Πράσινοι "ci τίς ποτέ 
ἐστιν, τὸν µόρον ποιήῄσει τοῦ Ἰούδα. ὁ θεὺς ἀνταποδώσει αὐτῷ 
ἀδικοῦντί µε διὰ τάχους.' — Μανδάτωρ" " ὑμεῖς οὐκ ἀνέρχεσθε 

εἰς t0 θεωρῆσαι, εἰ μὴ εἰς τὸ ὑβρίζειν τοὺς ἄρχοντας.” -- Of Πρά- 
σινοι" "el τις δήποτε ἀδικεῖ µε. τὸν µύρον ποιήσει τοῦ Ιούδα.” — 

Μανδάτωρ" ""ἡἠσυχάσατε, Ιουδαῖοι, Μανιχαῖοι καὶ Σαμαρεῖται. — 
Ot Πράσινοι" ""Iovóc(ova καὶ Σαμαρείτας ἀποκαλεῖς; ἡ Θεοτόκος 

μετὰ OÀov. — Μανδότωρ' "foe πύτε ἑαυτοὺς καταρᾶσθε:” 

Οἵ Πράσινοι" "gi τις οὐ λέγει. ὅτι ὀρθῶς πιστεύει ὁ δεσπότης, 
ἀνάθεμα αὐτῷ, ὡς τῷ Ἰούδᾳ.”. — Μανδάτωρ' "ἐγὼ ὑμῖν λέγω, 
εἰς ἕνα βαπτίζεσθε.”--- Ot δὲ Πράσινοι ἀνεβόησαν ἐπάνω ἀλλήλων 
καὶ ἔκραζον. ὡς ἐκέλευσεν "άντλας' "εἰς ἕνα βαπτίζοµαι.’. — Μαν- 

δάτωρ' "OÓvrog εἰ μὴ ἠσυχάσητε, ἀποκεφαλίζω ouis." — Οἵ Πρά- 
“σινοι" 'ἕκαστος σπεύδει ἀρχὴν κρατῆσαι, ἵνα 6097 καὶ εἴ τι ἐὰν 

381 B 

εἴπωμεν Βλιῤόμενοι, μὴ ἀγανακτήσῃ τὸ κράτος σου" τὸ γὰρ θεῖον ?: 

πάντων ἀνέχεται.” — O( Πράσινοι" ""ἡμεῖς λόγον ἔχοντες. αὐτο- 

κρότωρ. ὀνομάζομεν ἄρτι πάντα" ποῦ ἐστίν, ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν., οὐδὲ 

τὸ παλάτιον. τρισαύγονστε, οὐδὲ πολιτείας κατάστασις. μίαν εἰς τὴν 

πόλιν προέρχοµαι, ὕτ ἂν εἰς βορδώνην καθέζοµαι’ εἴθοις μηδὲ τότε, 

1 τουβικας sine acc.  τούµβικας d. — 3 µανδάτωρ--4 εὑρίσκεται om. h. 
— τές] tí d. — of Πράσινοι om. codd. in mg. habet d pr. m., m sec. m. — 
4 τζαγγαρεία ο τζαγγαρία deg τζαγκαρία m τζαγγάρια f. — 6 ἀνακεφαλήσῃ 
cem ἀνακεφαλήσει fh. — 9 εἴ zig —10 Mavóatoo om. f. — 11 πράγματα m. 
— Καλαπόδιος g. — ποτέ] dumorí? cf. ο. 15. — 13 με] µετά g. — ἀνέρ- 
χεσθαι chy. — 14 εἰς ante τὸ vfg. om. y. — 15 δήποτε om. h. — 16 Μανι- 
χεῖς y Μανηχαϊοι x ΠΜαινιχαῖοι g. — 18 μετὰ ὅλων τῶν Μανηχαίων x. — «v- 

τοὺς καταρᾶσθαι f. — 21 βαπτίζεσθε x βαπτίζεσθαι gp βαπτίζεται y βαπτισθή- 
σεσθαι h. — 22 ἔκραξαν d. — ὡς ἐκέλευσεν ἄντλας (ἀντλᾶς f) ογ ὡς ἐκέλευσεν 
ἄτλας dz. — βαπτίζεται y. — 24 idv y dv xz. — 2b εἴπομεν m fort. recte. 
cf. v. 9. — ἀγανακτήσει hy. — 26 Post ἀνέχεται verba praeconis intercidisse 
videntur. — of πράσινοι om. d. — ἡμεῖς om. y. — αὐτοκράτορ c. — 927 ὄνο- 
u&fout» h. — 38 inter κατάστα εἰ σις spatium. quattuor. quinqueve literarum 
in £, κατάστασιν vel κακαστάσεις leg. ese Classen dicit. — 29 προσέρχοµαι m. — 
βορδώνιν κ βορδόνην hy. — εἶθοις x εἶθυς ᾳ ἦθοις em ἦθοις f 79v h. cf. p. 182, 9. 

οὐδεὶᾳ ὑμᾶς Oui." — Oi Πράσινοι" : 

i) 
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τρισαύγουστε.”.-- Μανδάτωρ' "ἕκαστο ἐλεύθερος ὅπου δέλει 
ἀκινδύνως δημοσιεύει.” — Of Πράσινοι" "καὶ δαρρῶ ἐλευθερίας, 

καὶ ἐμφανίσαι οὐ συγχωροῦμαι' καὶ ἐάν ἐστιν ἐλεύθερος. ἔχει δὲ 
Πρασίνων ὑπύληψιν, πάντως εἰς φανερὺν κολάζεται.' — Μανδάτωρ" 

ἑτοιμοθάνατοι, οὐδὲ τῶν φυχῶν ὑμῶν φείδεσθε;”.-- OL Πρά- 
σινοι" "éxagüj; τὸ χρῶμα τοῦτο, καὶ ἡ δίκη οὐ χρηµατίζει' ἄνες 
τὸ φονεύεσθαι’ καὶ ἄφες., κολαζόµεθα. ἴδε πηγὴ βρύουσα, καὶ ὕσους 

θέλεις. κόλαξε. ἀληθῶς τὰ δύο ταῦτα οὐ φέρει ἀνθρωπίνη φύσις. 
εἶθοις Σαββάτης μὴ ἐγεννήθη., ἵνα μὴ ἔσχεν v(ov φονέα. εἰκότως 
ἕκτος φόνος ἐστὶν ὁ γενόμενος εἰς τὸ Ζεὔγμα" τῇ πρωῖα ἐθεώρησεν, 

καὶ τῇ δείλῃ ἐσφάγη. δέόποτα πάντων.” —— O( Βένετοι' "rovg 
φονεῖρ ὅλου τοῦ σταδίου ὑμεῖς µόνοι ἔχετε — Of Πράσινοι” 
Ἡπότε σφάξει, καὶ ἀποδημεῖς.” — Οἵ Βένετοι' "ao δὲ σφάξεις, 

καὶ διακινεῖς. τοὺς φονεῖς γὰρ τοῦ σταδίου ὑμεῖς µόνοι ἔχετε.” — 
Oí Πράσινοι" “"δέόποτα Ἰουστινιανέ, αὐτοὶ παρακαλοῦσιν, καὶ 

οὐδεὶς αὐτοὺς φονεύει. νοήσει ὁ θέλων τὸν ξυλοπώλην. τὸν εἰς τὺ 

Ζεῦγμα, τίς ἐφόνευσεν, αὐτοκρότωρ:” — Μανδάτωρ' ""ὑμεῖς αὐτὸν 

ἐφονεύσατε. — OÍ Πράσινοι" ἹἹτὺν υἱὸν τοῦ ᾿Επαγάθου τίς ἐφό- 
νευσεν. αὐτοκρότωρ:” — Μανδάτωρ' “καὶ αὐτὺν ὑμεῖς ἐφονεύ- 
σατε' καὶ τοὺς Βενέτους πλέκετε. — Οἱ Πράσινοι" "&gre καὶ 

ἄρτι' κύριε ἐλέησον. τυραννεῖται ἡ ἀλήθεια. ἤθελον ἀντιβάλαι τοῖς 
λέγουσιν ἐκ 9:00 διοικεῖσθαι τὰ πράγματα" πόθεν αὕτη ἡ δυστυ- 

gyée;" — Μανδάτωρ" "6 θεὺς κακῶν ἀπείραστος.” --- OÍ Πρά- 
σινοι" '"θεὺς κακῶν ἀπείραστος: καὶ τίς ἐστιν Ó ἀδικῶν µε; εἰ 

φιλόσοφός ἐστιν ἢ ἐρημίτης, τὴν διαίρεσιν εἴπῃ τῶν ἑκατέρων.” — 
Μανδάτωρ' “"βλάσφημοι καὶ Δεοχόλωτοι, ἕως πότε οὐχ ἡσυχάξετε:” 
^- O[ Πράσινοι" "àv Βεραπεύεται τὺ κράτος σου. στέγω., καὶ μὴ 
θέλων., τρισαύγουστε. ὅλα, ὅλα οἶδα' ἀλλὰ σιωπῶ. σώζου, δίκη. 

οὐκέτι χρηµατίζεις. µεταβαίνω, καὶ τότε ἰουδαΐξω. μᾶλλον δὲ ἑλλη- 
νίσαι συμφέρει. καὶ μὴ βενετίσαι, ὃ θεὺς οἶδεν.”. — O( Βένετοι. 
"ro μισῶ οὐ θέλω βλέπειν' καὶ Ó φΏῬόνος παρενοχλεῖ uoi" — Of 

1 941g fx. — 3 ἔχη κ. — 6 φείδεσθαι cy. — Ἱ φονεύεσθε e fort. recte. 
— τὸ κολαζόμεθα m fort. recte, — κολαζώµεθα h. — 8 θέλης hx. — 9 εἶθοις 
x ἴθοις y si9vg g ἤθυς h. — Σαββάτις f. — μηδὲ ἔσχεν g. — εἰκότως ἕκτος d 
εἰκότως iwróg cy εἰκοστὸς ἕκτος h εἰκοστὸν frog g. — 10 Ζεῦμα xy. — τῇ πρωΐᾳ 
scr. e coni. τῇ πρωῖας hy τὸ πρωΐῖαρ x τῇ πραῖ dg g. — 11 δήλῃ dh. — 12 
ὕλους h. — σταδίου] σφαγείου c. — 18 τότε f. — 15 αὐτοῖς em, — 16 νοήσει 
om. y. — 0 ur θέλων xz. — ξυλοπώλιν y ξυλοπόλιν g. — τὸν ante sig om. d. 
— 11 Ζεῦμα xy. — 18 of πράσινοι--- 19 ἐφονεύσατε om. f, — 21 ἀντιβάλαι y ἆντι- 
βαλεῦν xz. — 54 εἰ] 5 h ἡ f. — 95 ἐρημήτης codd. praeter {. — εἴποι x. — 
26 Θεοχώλωτοι dem Θεοχώλοτοι f θΘεοχόλητοι g. — 927 Θεραπεύηται ο 8ερα- 
πεύητε d. — στέγων h. — 29 ἰουδαῖξεις y. — 30 συμφέρει pow X. — βενετῆσαι 
dy. — 31 inter φθόνος εἰ παρενοχλεῖ spatium trium fere literarum vacuum in f. 
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cf, Chron. Pasch. 
p. 620, 12 

Mal. p. 473, 12 
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p. 621, 17 
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. τε Πράσινοι ἀνασκαφῇῃ τὰ ὀστέα τῶν δεωρούντων.” — | Καὶ κατ- 

ἤλδον οὗτοι καὶ ἔασαν τὸν βασιλέα καὶ τοὺς Βενέτους θεωροῦντας. ᾿ 

καὶ εὐθὺς συνέβη γενέσθαι ὑπό τινων µαϊστόρων πρόφασιν δημοτικῆς 

ταραχῆς τρόπω τοιῷδε. «κρατήσας ὁ ἔπαρχος τρεῖς δηµότας τῶν 

ἀτακτούντων ἐφούρκισεν αὐτούς. καὶ ὁ μὲν εἷς παραυτὰ ἀπέθανεν. 

oí δὲ δύο ἔπεσον ἐκ τῆς φούρκας. πάλιν ἐκρεμάσθησαν. καὶ πάλιν 
ἔπεσον. τούτους οὖν ἑωρακὼς ὁ ἑστὼς ὄχλος ἔκραξεν' τούτους τῇ 

ἐκκλησίᾳ,”. ἀκηκούτες οὖν οἱ μοναχοὶ τοῦ ἁγίου Κόνωνος ἤρπασαν 

αὐτοὺς ἐν ἀκατίω καὶ ἐπέρασαν εἰς τὸν ἅγιον 4αυρέντιον, διότι 

προνόμια εἶχε τοῦ µηδένα ἐκβλήσκεσθαι τοῦ vaob, ἕως οὗ πάθη τὸ 
κανόν. ἀκούσας δὲ ὁ ἔπαρχος ἔπεμψε στρατιώτας τοῦ φυλάττειν 

αὐτούς. καὶ γνόντες οἱ δῆμοι ἀπῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον αἰτοῦντες 

τὸν ἔπαρχον ἀποστῆναι ἐκ τοῦ ἁγίου 4αυρεντίου τοὺς φυλάσσοντας 

στρατιώτας: καὶ ἀποκρίσεως οὐκ ἔτυχον παρ αὐτοῦ" καὶ θυμωθέντες 

ἔβαλον πῦρ εἰς τὸ πραιτώριον. | καὶ ἐκάησαν οἱ ἔμβολοι ἀπὺ τῆς 
χαµάρας τοῦ Φόρου ἕως τῆς Χαλκῆς, τά τε ἀργυροπρατεῖα, καὶ τὰ 
4αύσου πάντα πυρὶ ἀνηλώθησαν' καὶ τοὺς ἐμπίπτοντας αὐτοῖς ὄτρα- 
τιώτας κατέσφαξαν ἀφειδῶς. καὶ εἰσερχόμενοι ἐν τοῖς οἴκοις διήρ- 

παζον τὰς ὑποστάσεις. | καὶ ἐνεπύρισαν τὴν εἴσοδον τοῦ παλατίου 

τὴν χαλκόστεγον, καὶ «τὸν πόρτικον») τῶν προτικτόρων καὶ τὸ ἕνα- 

τον τοῦ 4ὐγουστέως. καὶ κατῆλθεν ὁ δῆμος εἰς τὸν Ἰουλιανοῦ, τὸν 

Σοφίας λέγω, λιμένα εἰς τὸν oixov Πρόβου ζητοῦντες ὅπλα καὶ κράξοντες 
““ἄλλον βασιλέα τῇ πόλει”'' καὶ ἔβαλον πῦρ εἰς τὰ Πρόβου, καὶ κατηνέχθη 

ὁ οἶκος. καὶ ἦλθον καὶ ἔκαυσαν τὸ βαλανεῖον τοῦ ᾽4λεξάνδρου καὶ τὸν 
ξενῶνα τῶν Σαμφὼν τὸν µέγαν, καὶ ἀπώλοντο οἱ ἄρρωστοι. καὶ τὴν 
μεγάλην ἐκκλησίαν σὺν τοῖς ἀμφοτέροις κίοσιν" καὶ πᾶσα ἐκ τετραέντου 

κατηνέχθη. | ὁ δὲ βασιλεὺς φοβηθεὶς ἠθέλησε βαλεῖν tig δρόµωνα 

τὰ χρήµατα καὶ ἐξελθεῖν ἐπὶ τὴν Θράκην ἕως ᾿Ηρακλείας, καταλείψας 
φυλάττειν τὸ παλάτιον τὺν στρατηλάτην Μοῦνδον μετὰ τοῦ υἱοῦ 

αὐτοῦ καὶ y ἀνδρῶν καὶ Κωνσταντιόλου. καὶ τοὺς κουβικουλαρίους. | 

1 ἀνασκαφεὲ d. — 83 συνέβη ὑπό tr. μαῖστ. γενέσθαι πρ. x. — μαγιστό- 

ρων 7. — 4 ὕπαρχος xz item v. v. ll. 18. — 5 ἐφούρκησεν dfh. — πάραυτα 
gm. -- 6 ἔπεσαν yz. — "7 ἔπεσαν g. — ἔκραξαν x. — 8 Κώνωνος x. — 
15 ἔβαλλον g. — 16 καμμάρας em. — 17 αυσοῦ em. — ἀνήλωσαν y. — 
18 κατέσφαζον d. — ἐν om. d. — 19 ἐνεπύρισαν πυρὶ τήν h. — 30 Verba 
τὸν πόρτικο» quae ante τῶν προτικτόρων propler. similitudinem literarum 
facile. interciderunt addidi e Chron. P. p. 621, 19. — πρωτικτόρων x. — ἕνα- 
rov dem ἕνατον f ἔννατον cg ἕννατον d σενάτον Chron. — 31 ro? Avyov- 
στέως] ὅπου ἐστὶν τὸ λεγόμενον Αὐγουσταῖον Chron. cf. p. 181, 29. — εἰς τὴν 
Jovi. yz. — 992 λέγω cy λεγόµενον g τὸν Ἰεγόμενον h om. d. — 23 ἔβαλλον 
dg. — 25 τῶν scr. ο coni. τὸν dyz τοῦ ο. — Ζαμψῶν df Xeno egm. — 
97 0 fac. δέ c. — δρόμονα hy δρόμον g. — 30 τοὺς κουβικουλαρίους x τοῖς 
κουβικουλαρίοις yz. 
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οἱ δὲ δῆμοι τοὺς νεκροὺς σύραντες ἔβαλον εἰς τὴν θάλασσαν. φονεύ- 
σαντες καὶ γυναῖκας πολλάς. | φήμης δὲ γενομένης, ὅτι Ó βασιλεὺς 

λαβὼν τὴν αὐγούσταν ἐξῆλθεν ἐν τῇ Θράκῃ., ἀνηγόρευσαν βασιλέα 

Ὑπάτιον róv πατρίκιον, καὶ καθεζόµενος ἐν τῷ ἴππικῷ εὐφημεῖτο 

ὑπὺ τῶν δήµων καὶ ἤκουε τὸς ὑβριστικὰς φωνὰς τὰς πρὺς Ἰουστι- 

νιανὺν τὺν βασιλέα. ἦλθον δὲ καὶ ἀπὺ Φλακιανῶν νεώτεροι Πρά- 

σινοι 6 λωρικότοι ὑπολαμβάνοντες ἀνοῖξαι τὸ παλότιον καὶ εἰσαγαγεῖν 

τὸν πάτιον. ὁ δὲ βασιλεὺς ἀκούσας τὰ παρὰ τοῦ δήµου καὶ Ὑπατίου 

τολμηθέντα εἰσῆλθεν ἐν τῷ παλατίῳ καὶ ἀνῆλθεν ἐπὶ τὰ λεγόμενα Πούλ- 
πιτα ὕπισθεν τοῦ καθίσµατος τοῦ ἱπποδρομίου εἰς τὸν τρίκλινον τὸν 

ἔχοντα τὰς χαλκᾶς θύρας. ἔχων μεθ’ ἑαυτοῦ Μοῦνδον καὶ Κωνσταντίο- 

λον καὶ Βελισάριον καὶ ἄλλους συγκλητικοὺς καὶ ἐνόπλων στρατιωτῶν 

ῥοήθειαν καὶ κουβικουλαρίους καὶ ὅπαθαρίους. ἐξελθὼν δὲ Ναρσῆς ὁ 
κουβικουλάριος ὑπέσυρέ τινας ἐκ τοῦ Βενέτου μέρους ῥογεύσας χρή- 

pera καὶ ἤρξαντο κράζειν' ""Π]ουστινιανὲ αὔγουστε. τούβικας. κύριε, 
σῶσον Ἰουστινιανὺν τὸν βασιλέα καὶ Θεοδώραν τὴν αὐγούσταν. 
τότε διχονοῆσαν τὸ πλῆθος, ὥρμησαν κατ ἀλλήλων. καὶ ἐξελθόντες 

of τοῦ παλατίου μετὰ τῆς αὐτῆς βοηθείας ἀπέσχισάν τινας αὐτῶν 

ἀπὸ τοῦ δήμου καὶ ὥρμησαν εἰς τὺ ἱπποδρόμιον., καὶ ὁ μὲν Ναρσῆς 

διὰ τῶν θυρῶν, ὁ δὲ ví(óg Μούνδου διὰ τῆς σφενδόνης, ἄλλοι δὲ 
διὰ τοῦ µονοπάτου τοῦ καθίσµατος εἰς τὸ πέλμα. καὶ ἤρξαντο κόπτειν 

τοὺς δήµους. oí μὲν τοξεύοντες, oí δὲ κατασφάζοντες, ὥστε µηδένα 

τῶν πολιτῶν ἢ Bevérov ἢ Πρασίνων εὑρεθέντων ἐν τῷ ἰππικῷ 

σωθῆναι. ὃ δὲ Βελισάριος εἰσδραμὼν ἐπὶ τὸ κάθισµα τοῦ βασιλέως 

5 μετὰ σπαθαρίων. συλλαβόμενος Ὑπότιον προσήγαγε τῷ βασιλεῖ, καὶ 
ἀπέθεντο αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇῃ. ἀπέθανον δὲ τῇ ἡμέρα ἐκείνῃ χιλιά- 
δες λε ἀνδρῶν. καὶ οὐκέτι ἐφαίνετο δηµότης πώποτε, ἀλλ᾽ ἐγένετο 
ἡσυχία τῇ ἡμέρα ἐκείνῃ. τῇ δὲ ἐπαύριον ἐσφάγησαν Ὑπάτιος καὶ 
Πομπήϊος, ὁ ἀδελφὺς αὐτοῦ: καὶ ἐρρίφησαν τὰ σώματα αὐτῶν £v τῇ 
βαλάσσῃ. καὶ ἐδημεύθησαν οἱ οἶκοι αὐτῶν, μετὰ καὶ ἄλλων up 

πατρικίων καὶ ἰλλουστρίων καὶ ὑπατικῶν δηµευθέντων ὡς συνδρό- 

1 ἔβαλλον g. — 2 γεναµένης f. — 83 αὐγοῦσταν ceg. — καὶ ἀνηγόρευσαν 
gy. — b ἤκουε x ἤκουσε yz. -- 6 ᾖλθον —8 Ὑπάτιον om. d. -— 6 Φλακιανῶν y 
Φλαβιανῶν cz Κωνσταντιανῶν Chron. p. 625, 12. Φλακιλλιανῶνἳ c Chron. p. 624, 
10, — 7 λἸουρικάτοι codd. corr. sec. m. f. — εἰσάγειν em, — 8 τὰ ante παρὰ om. 
εἰ v. 9 ante τολμηθέντα inser. y. — 9 πούπιτα m. — 10 ὄπιδεν fx, — ἵπποδρο- 
µείου xy. — τὸν post τρίκλινον om. em. — 11 τὰς om. y. — Κωνστάντιον g. 
— 13 Νάρσις f Λαρσής g. — 16 τουβικας sime acc. dh. — 16 αὐγοῦσταν g. — 
18 ἀπέστησαν d. — 19 ἱπποδρομείον xy. — καὶ del. videtur. — 21 µονοπύρτου 
Chron. — 23 εὐρεθέντα x. — 24 προσδραµών x δραµών m. — 20 καὶ συλλα- 
βόμενος d. — 26 ἐν τῇ ἡμ. d. — 27 πούποτε x ποτε h. — 27 ἐγένετο --- 38 ἐπαύ- 
ριον Om. x. — 99 ἐρρίφη xz. — 31 ἰλλουστριῶν em. 

cf. Chron. Pasch. 
p. 622, 158 

cf, Chron. Pasch. 
p. 925, 2 
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µων Ὑπατίου. καὶ ἐγένετο φόβος µέγας., καὶ ἠσύχασεν ἡ πόλις, καὶ 
οὐκ ἤχθη ἰππικὺν ἐπὶ ἱκανὸν χρόνον. | 

| Τῷ 0' αὐτῷ ἔτει γέγονε καὶ ἁστέρων δρόμος πολὺς ἀπὸ ἑσπέρας 
ἕως αὔγους' ὥστε πάντας ἐκπλήττεσθαι καὶ λέγειν. ὅτι οὗ ἀστέρες 

πίπτουσιν, καὶ οὐκ οἴδαμέν ποτε τοιοῦτον πρᾶγμα. | 

Ῥώμης ἐπίσκοπος Ἰωάννης ἔτη y. 
Sx. φκε. Ss. qw. α. ay. κβ. ay. s. 

| Toro τῷ ἔτει Θεοδώρα, ἡ εὐσεβεστάτη αὐγούστα, ἐξῆλθεν 
εἰς τὰ θερμὰ τῶν Πυθίων θερµίσαι' καὶ συνεξῆλθον αὐτῇ ὅ τε 
πατρίκιος Μηνᾶς Ó ἔπαρχος. καὶ ὁ πατρίκιος ᾿Ηλίας, Ó κόµης τῶν 

λαργιτιώνων, καὶ ἄλλοι πατρίκιοι καὶ o( κουβικουλάριοι καὶ σατρά- 

zc, χιλιάδες τέόσαρες' καὶ πολλὰ ἐχαρίσατο ταῖς ἐκκλησίαις καὶ 

πτωχείοις καὶ τοῖς µοναστηρίοις. | 

Sxs. οκς. [. 9. B. ιδ. xy. ιδ. FL. 
| Tovro τῷ ἔτει Πρίσκος ὕπατος ἀπὺ νοταρίων τοῦ βασιλέως, 

ἀγανακτηθεὶς ὑπὺ Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης ἐδημεύθη καὶ διάκονος 

Κυζίκου ἐχειροτονήθη., κελεύσαντος τοῦ βασιλέως. | 
Τῷ à' αὐτῷ ἔτει γεγόνασιν Οὐανδαλικοὶ πόλεμοι. καὶ παρέλαβε 

et. p. 95 Βελισάριος τὴν ᾿ἀφρικήν. Οὐανδῆλοι, καθὼς ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις 
159 P εἴρηται, ἐπὶ ᾽4ρκαδίου βασιλέως καὶ Ὀνωρίου τὴν Ἱσπανίαν κατα- 

Proc. 1 p. 344 
ed. Honn. 

λαβόντες μετὰ Γοδιγίσκλου, τοῦ ῥηγὺς αὐτῶν. ἐκ ταύτης ἐπὶ 4ιβύην 
περάσαντες. ταύτην κατέσχον. τοῦ δὲ Γοδιγίόκλου τελευτήσαντος, 
Γόγδαρις καὶ Γιζέριχος, οἱ τούτου υἱοί, τὴν τούτου ἀρχὴν διεδέξαντο. 
Γόγδαρις δὲ ἐξ ἀνθρώπων γενόμενος. Γιζέριχος βασιλεὺς Οὐανδήλων 

ἀναδείκνυται, καὶ πόλιν Καρθαγένναν βασιλεύσας ἔτη A8', παρα- 
λαβὼν καὶ ᾿Ρώμην. | τούτου δὲ τελευτήσαντος. Ὀνώριχος., ὁ wvíog 
αὐτοῦ, τὴν βασιλείαν διεδέξατο πολλὰ κακὰ τοῖς ἐν 4ιβύῃ Χριστια- 
νοῖς ἐνδειξάμενος καὶ ἀρειανίζειν βιαζόμενος" καὶ πολλοὺς ἐφόνευσε 

καὶ ἐγλωσσοτόμησεν ἀπὺ τῆς φάρυγγος. of καὶ τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι 

83 καὶ ἀστέρων γέγονε z. — πολλὰς g. — 5 τοιοῦτο κ. — 6 ἔτη wy codd. 
— 8 εὐσεβεστάτη om. d. — αὐγοῦστα g. — 9 τοῦ Θερμ. z. — θερμῆσαι hy. — 
10 ὕπαρχος X. — 'Hiíag hm. — 11 λαργιτιόνων x λαργιτιάνων Í. λαργιτιανῶν 
em λαργητιανῶν z. — o ante κουβ. om. x. — κουβουκουλάριοι f. — κουβ. καὶ 
σπαθάριοι καὶ σατράπαι d. — 18 πτωχοῖς f. — τοῖς om. h. — 14 sw» ef. 
— ['. 9'. om. codd. praeter m. — ιδ] ια codd. — xy] γ΄ h. — 15 ὁ 
ὕπατος dz. — 16 τῆς αὐγούστης d τῆς δεσποίνης c. — 18 γεγ. ol Οὐανδ. 
ch γεγ. x«l of Οὐανὸ. d. — Οὐανδηλικοί mx. — 19 Οὐανὸδ. δὲ c of Οὐανδ. 
δέ d οἳ γὰρ Ovevó, z. — Οὐανδῆλοι g sine acc. ὁ Οὐανδηλοί rell. — καθώς 
ἀνωτέρω εἴρηται X, — 30 τοῦ βασιλέως fx. — Ἱσπανίαν Zonaras XIV, 7 cf. 
p. 96 ἈἘπανίαν codd. — 91 Γοδιγίσκλου scr. ex A. Γογδιγίσκλου yz. Γογδιγίσγ]ου 
€ Γογιγδίσκλου d item v. 22 Γονδιγίσγ]ω Zon. — 923 Γηζέριχος x ttem v. 24. 
— τὴν αὐτοῦ ἀρχήν d τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ z. — Οὐανδήλων dz Οὐανδηλῶν ο 
Οὐανδηλων sine acc. c. Οὐανδαλῶν πι Οὐανδάλης f. — 26 Καρθάγενναν z sine 
acc. c. Καρτάγεναν Zon. — 26 Ὀνώριχος em sine spir. f. 
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ὕστερον ἐλόλουν. τούτων καταφρονήόαντες ἐπολέμησαν οἱ Μαυρού- 
σιοι καὶ πολλὰ κακὸ εἰς Οὐανδήλους εἰργάσαντο. ὀκτὼ δὲ ἔτη βασι- 
λεύσας τελευτᾷ ἀπολέσας τὴν Νουμιδίαν καὶ τὺ ὐράσιον ὄρος, of 

οὐκέτι ὑπὺ τοὺς Οὐανδήλους ἐγένοντο. | Γουνδαμοῦνδος δέ. ὁ Γεήζωνος 

ví(ós, υἱοῦ Γιζερίχου., τὴν ἀρχὴν διεδέξατο μείζονα κακὰ τοῖς Xgi- 
στιανοῖς ἐνδειξάμενος" ἐτελεύτησε βασιλεύσας ἔτη ιβ. τούτου τὴν 

ἀρχὴν διεδέξατο Τρασαμοῦνδος, ἀνὴρ εὐειδὴς καὶ συνετὺς καὶ µε- 
γαλόψυχος. οὗτος τοὺς Χριστιανοὺς ἐβιάξετο µεταβαλέσθαι τὴν 

πατρώαν δόξαν, οὐκ αἰκιζόμενος., τοὺς δὲ ἀπειθοῦντας ἀποστρεφό- 
µενος. τελευτησάσης δὲ τῆς γυναικὺς αὐτοῦ ἀτέκνου βουλεύεται 
ἄριστα, καὶ πέµψας πρὺς Θευδέριχον. τὺν βασιλέα Γότθων. εἰς Ἱσπα- 

νίαν ἥτει τὴν τούτου ἀδελφὴν λαβεῖν πρὺς γάμον ᾽μαλαφρίδα χήραν 

οὖσαν. ὁ δὲ καὶ τὴν ἀδελφὴν δέδωκεν αὐτῷ εἰς γυναῖκα καὶ Γότθων 
δοκίµων Ἰχιλίους ἐν τάξει δορυφόρων σὺν ἄλλαις πέντε Χχιλιάσιν 

ἀνδρῶν µαχίµμων πρὸς ὑπουργίαν τούτων. ἐδωρήσατο δὲ τῇ ἀδελφῆ 

Θευδέριχος καὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ ἀὀκρωτηρίων ἓν τὺ καλούμενον 4ύ- 

σιον" καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἔδοξεν ὁ Τρασαμοῦνδος πάντων τῶν ἐν 4ίβυσι 
βασιλευσάντων κφείσσων τε καὶ δυνατώτατορ" ἐγένετο δὲ καὶ φίλος 
᾿αναστασίου τοῦ βασιλέως. | ἐκρότησε δὲ τῆς βασιλείας ἔτη κξ’. τούτου 

δὲ τελευτήσαντος. Ἰλδέριχος ὁ Ὀνωρίχου τοῦ Γιζερίχου παιδὺς ἐβασί- 
λευσεν. ἀνὴρ πρᾷος καὶ ἀγαθός, καὶ οὐδὲ Χριστιανοῖς χαλεπὺς 

ἐγεγόνει' τὰ δὲ εἰς τὺν πόλεμον µαλακός τε λίαν, καὶ οὐδὲ ἀκοῦσαι 
ἤθελε τοῦτο τὺ πρᾶγμα. ᾽αμεργοῦς δέ. Ó τούτου ἀδελφιδός, ἀνὴρ 

ἀγαθὺς τὰ πολέμια, ἐδτρατήγει Οὐύανδήλων, ὃν δὴ καὶ Ay 
ἐκάλουν. Ἰλδέριχος δὲ φίλος ἦν ἸΙουστινιανοῦ πρὺ τοῦ βασιλεῦσαι 
αὐτὸν ἐπὶ Ἰουστίνου, τοῦ Βείου αὐτοῦ, καὶ πολλὰ χρήματα πρὺς αὐτὸν 
ἔπεμπέ τε καὶ ἐδέχετο παρ αὐτοῦ τὴν φιλίαν κρατύνων. | ἦν δέ τις 
τούτου συγγενὴς ἐκ τοῦ γένους Γιξερίχου. Γελίµερ ὀνόματι, ἀνὴρ 

δεινὺς καὶ κακοήθης καὶ πράγµασι νεωτέροις καὶ χρήµασιν ἀλλοτρίοις 

2 Οὐανδήλονς ᾳ Οὐανδηλούς rell. — 2 εἰργάσαντο--4 Οὐανδήλους om. y. 
— 8 Νουμηδίαν hx. — 4 Οὐανδηλούς hx. — Γουνδαμοῦνδος Proc, Zon. Γουν- 
δαβοῦνδος c Γουδακοῦνδος d Γουνδαβοῦν z Γουνδάβουν y. — Γένζωνος Proc. 
— Bb Γηξερίχου ehmx. — καὶ μείζονα d. — 7 Ἰρισαμοῦνδος g. — 9 rovg δὲ 
dz. ἀποστρ. 0m. f. — ἀπιθοῦντας ο. — 11 εἰς Σπανίαν {κ εἰσπανίαν h. εἰσπά- 
ναν em. — 12 Μαλαφρῖδα g. — 15 γυναῖκαν g. — 14 δισχιλίους g. — 15 τούτω 
f. — τὴν ἀδελφήν y. — 16 ἕνα τὸν y. — 4ιλυβαῖον Proc. — 17 Στρασαμοῦν- 
δος g. — £v 4ιβύσηο ἐν ιβίη corr. ex iv ιβίοι ut vid. m. ἐν 4ιβύῃ f sed ῃ 
sec. m. in litura duarum literarum. ἐν Μιβύῃ rell. ἐν Βανδίλοις Proc. — 18 βασι- 
levóvtov d. — φίλος καὶ d Proc. — 20 ἨἩλδέριχος hy Ἰλδερίχιος c. — Όνω- 
ρίχου sine spir. c. Ὠνωρίχου eg Ὀνορίχου h Ὠνορίχου m. — Γηζερίχου ehmx. 
— maig? — 91 χαλεπῶς dy. — 23 Αμεργούς em ("Ausg yo?» Proc.). — ἀδελφός 
fhx. — 24 Οὐύανδήλων z Οὐανδηλῶν dy sine acc. c. — 95 Ηλδέριχος hy. — 
38 Γηζερίχου hx. — Γελήμερ h hic εἰ passim imn sqq. 

?88 B 

Proc. Y, 345 

789 B 
Proc. I, 349 

- 60 P 

Proc, I, 350 



Proc. I, 352 
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Proc. I, 353 

Proc. I, 354 
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Proc, I, 356 
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ἐπιτίθεσθαι ἐπιστάμενος. οὗτος τυραννήσας κατὰ τοῦ ἰδίου δεσπότου 

Ἰλδερύχου ἑπταετίαν βασιλεύσαντος. τοῦτον κρατήσόας εἰς φυλακὴν 
ἀπέθετο σὺν τῇ γυναικὶ ᾽4μαλαφρίδι καὶ τοὺς Γότθους διέφθειρεν 
ἅπαντας καὶ "μερα καὶ τὸν αὐτοῦ ἀδελφὺν Εὐαγέην ἐν φυλακῇ 
ἔσχεν. ἐπαρθεὶς δὲ τῇ τυραννίδι οὐκ ἠδύνατο ἐν τῷ καθεστῶτι 
βιοτεύειν. | γράφει τοίνυν πρὺς βασιλέα Ιουστινιανὺν ἀπολογούμενος, 

ὡς αὐτῷ ἡ βασιλεία ἐννόμως προσήχει. Ἰλδερύχου μὴ ἰσχύοντος ταύτην 

διοικῆσαι. ταῦτα δὲ ἸΙουστινιανὺς μαθὼν ἔγραψε πρὺς αὐτόν. ὡς 

οὐ καταδέξεται ταύτην τὴν τυραννίδα. αὐτὺς δὲ μὴ προσχὼν τοῖς 

γεγραμµένοις τόν τε "άμερα ἐξετύφλωσε καὶ Ἰλδέριχον σὺν Εὐαγέῃ 
ἐν µείζονι φυλακῇ ἀπέκλεισεν. | ταῦτα μαθὼν Ἰουστινιανὸς κατὰ 

Αιβύης ἐστράτευσε καταλύσας τὸν Μηδικὺν πόλεμον. καὶ µεταπεμψά- 
µενος Βελισάριον ἐκ τῆς ἑώας ἐβουλεύετο περὶ τούτου. ἡ δὲ σύγ- 
κλητος ἐδυσχέραινεν ἀναμιμνήσκουσα τόν τε 4έοντος τοῦ βασιλέως 

στόλον τὸν κατὰ Οὐανδήλων στρατεύσαντα σὺν τῷ Βασιλίσκῳ καὶ 

ἀπολωλύτα, ὕσοι τε στρατιῶται ἀπέθανον. καὶ ὅσα χρήµατα ἀνηλώ- 

θησαν, δεδιότες δὲ τοῦ κινδύνου ró μέγεθος, μὴ αὐτὸν στρατηγὺν 

ταύτης τῆς στρατείας ἐκλέξοιτο ὁ βασιλεύς. | παρελθὼν δὲ Ἰωάννης 
6 πατρίκιος εἰς τὺ μέσον ἔλεξε τάδε" '"ἡμεῖς uév, à δέσποτα. τοῖς 
σοῖς προστάγµασι πειθόµεθα καὶ οὐκ ἀντιτείνομεν. ἀλλὰ δίκαιόν 

ἐστι λογίσασθαέ σε τό τε τῆς ὁδοῦ µῆκος καὶ τὰ τῆς δαλάσσης πελάγη. 

καὶ τὸ διὰ ξηρᾶς ou ἡμερῶν ὁδοῦ διάστηµα ἔχον, καὶ τῆς νίκης τὸ 
ἄδηλον, καὶ τῆς ἅττης τὺ ἐπώδυνον, καὶ τῆς µεταμελείας τὸ ἀνόνη- 
rov." | ἀποδεξάμενος δὲ ὁ βασιλεὺς τὺν λόγον τὴν εἰς τὸν πόλεμον 

προθυµίαν κατέπαυσεν. ῥἐπίσκοπος δέ τις τῆς ἑώας tóv βασιλέα 
ἀνεπτέρωσε λέγων ἐκ Θεοῦ ἐπισκῆψαι αὐτῷ ὄναρ κελεῦον αὐτὸν πρὺς 

τὸν βασιλέα γενέσθαι καὶ αἰτήσασθαι αὐτὸν τοὺς ἐν 4ιβύῃ Χριστια- 

vovg ῥύσασθαι ἐκ τῶν τυράννων. "cy αὐτῷ συλλήφομαι, καὶ 
4ιβύης κύριον Βήσομαι.. ταῦτα Ó βασιλεὺς ἀκούσας κατέχειν τὴν 

διάνοιαν οὐκέτι ἠδύνατο, ἀλλὰ τήν τε στρατιὸν καὶ τὰς ναῦς ἐξώπλι- 

ζεν, ὅπλα τε καὶ σιτία ἠτοίμαξεν. καὶ Βελισάριον ἐμπαράσκευον 

ἐκέλευσεν εἶναι ὡς ἐν 4ιβύῃ στρατηγήσοντα. | Πουδέντιος δὲ εὐθὺς 

Ὦ ἨἩλδερίχου h. — ἐν τῇ φυλακῇ x. — 3 Μαλαφρίδι  ΠΜαλαφρίδη g. — 
4 Εὐάγετην f. — 6 πρὸς τὸν βασιλέα d. — 7 προσῆκεν yz. — ἨἩλδερίχου hy. — 
αὐτήν f. — 9 τὴν om. x. — 10 Ἠλδέριχον (-χος f) hy. — Εὐαγέει gy. — 
11 ἀπέθετο καὶ ἀπέκλεισεν x. — ἐπέκλησεν f. — 12 μεταπεμφάμενος] προσ- 
καλεσάµενος x. — 10 Οὐανδήλων z Οὐανδηλῶν xy. — στρατεύσαντος C. — σὺν 
τῷ Βασιλίσκω om. x. — 17 δὲ καὶ τοῦ x. — 18 ὁ βασιλεὺς ante ταύτης collo- 
cal x. — τῆς Om. em. — στρατιᾶς g στρατιας Sine acc. ο. — ἐκλέξαιτο d. — 
22 ὁδοῦ ἡμερών h. --ὁδόν d ὁμοῦ f. — ἔχοντι y ἔχων h. — 26 κελεύων z. — 
28 £x om. h. ---κἀγὼ ἀποσυλλήψομαι em. κἀγὼ αὐτῷ συλ1. f sed υτῷ in lit. sec, m. — 
30 στρατιάν g στρατίαν y στρατείαν dh στρατιαν sinc acc. ο, — 81 σιτεία y σιτεῖα 
7. — 82 στρατηγήσαντα emz in f στρατηγήσοντα sec, m. corr. vid. ex στρατηγήσαντα. 

20 

30 
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τυραννήσας Τρίπολιν ἐκράτησε καὶ τῷ Ἰουστινιανῷῶ ἔγραψε πέµψαι 
στρατὺν καὶ ταύτην παραλαβεῖν. ὁμοίως καὶ Γόδδας ó Γύτθος τυ- 
ραννήσας κατὰ τοῦ ἰδίου δεσπύτου Γελίμερος Ζαρδανίαν τὴν νῆσον 

ἐκράτησε καὶ πρὺς Ἰουστινιανὸν ἔγραψεν. ὅπως πέµψῃ στρατὺν καὶ 
5 στρατηγὺν καὶ παραλάβῃ τὴν νῆσον' ὃς καὶ ἀπέστειλε Κύριλλον μετὰ 

τετρακοσίων ἀνδρῶν πρὺς βοήθειαν αὐτοῦ. ὁ δὲ Γελίμερ ἀποστείλας 

τὸν ἀδελφὺν αὐτοῦ μετὰ στόλου πολλοῦ καὶ ἐπιλογῆς καὶ τοῦ στρα- 593 B 

τοῦ τῶν Οὐανδήλων, ταύτην παρέλαβε καὶ τὺν Γόδδαν ἀνεῖλεν. 

Βελισάριος δὲ παρέλαβε τὴν στρατιὰν καὶ τὸν στόλον καὶ τοὺς ἄρ- 

10 χοντας, Σολόμωνά τε τὸν στρατηγὺν καὶ «{ωρόθεον, rov τῆς ᾽4ρμε- 

víag, καὶ Κυπριανὺν καὶ Βαλεριανὸν καὶ Μαρτῖνον καὶ ᾽άλφίαν καὶ 

Ἰωάννην καὶ Μάρκελλον καὶ Κύριλλον, οὗ πρύσθεν ἐμνήσθην, καὶ 
ἑτέρους πολλοὺς τῶν Θράώκην οἰκούντων. εἴποντο δὲ αὐτοῖς ᾿Ελοῦ- 

Qoi, Qv Φάρας ἦρχεν. χίλιοι, καὶ Μασσαγέται ἰπποτοξόται, ὧν ἡγοῦντο 
15 Σισίννιός τε καὶ Βάλας. ναῦς δὲ ὑπῆρχον q^ ἀνὰ µυριάδας πέντε 

µεδίµνων χωροῦσαι. ναῦται δὲ τρισµύριοι 4ὐγύπτιοί τε καὶ Ἴωνες 
καὶ Κίλικε. ἀρχηγὺς δὲ tig ἐπὶ ταῖς ναυσὶ Καλώνυμος ᾽άλεξανδρεύς. 
ἦσαν δὲ καὶ δρόµωνες διὰ ναυμαχίαν ἐνενήκοντα. στρατηγὺν δὲ 

αὐτοκρότορα ἐφ᾽ ἅπασι Βελισάριον ὁ βασιλεὺς ἔστησεν. ὥρμητο δὲ ὁ 
20 Βελισάριος ἐκ Γερμανίας. 3] Θρακῶν τε καὶ Ἰλλυριῶν μεταξὺ κεῖται. 

συνεπεφέρετο δὲ μετ αὐτοῦ καὶ Avrovivav, τὴν ἑαυτοῦ γαµετήν. | 
ὁ δὲ Γελίµερ vOv ἑαυτοῦ ἀδελφὺν Ἰζάτζωνα σὺν gx ναυσὶ καὶ Proc t, 301 

στρατὺν ἐκλελεγμένον ἐν Σάρδω τῇ νήσῳω κατὰ Γόδδα ἀπέστειλεν. | 
ἕβδομον δὲ ἦν ἔτος Ἰουστινιανοῦ ὕτε ὁ Βελισάριος ἐν τῇ νήσρ Proc. 1, 303 
ἐστάλη. συνῆν δὲ αὐτῷ καὶ Προκόπιος ὁ συγγραφεύς. ἀπάραντες 5 5 

0i τῆς βασιλίδος πόλεως ᾖἦλθον ἐν ᾽Αβύδω. ἈΒελισάριος δὲ ἐφρόν- 
τιζεν, ὅπως ὁ σύμπας στόλος ἅμα πλέοι καὶ εἰς χωρίον τὸ αὐτὸ 

προσορµίζοιτο. | καταλαβὼν δὲ τὴν Σικελίαν ἀπέστειλε Προκόπιον vroc. 1, 310 

i vt 

1 Τρίπολιν τυραννήσας x. — 3 Γόδδας x Γύγδας efz Γότθας m Γώδας 
Proc. — 3 Σαρδηνίαν π. — 4 καὶ στρατηγύν om. x. — 6 τετρακοσίων x Proc. 

τριακοσίων yz. — '"7 τοῦ om. g. — τοῦ στρατοῦ τοῦ τῶν Οὐανδ. h. — 8 Οὐαν- 
δήλων z Οὐανδηλῶν rell —  Doyüdv απ. — 9 αερατίαν d στρατιαν sine acc. € 
σερατείαν y στρατεῖαν z. — 11 Βαλλεριανόν g. — Αλθίαν Proc. — 13 πολλοὺς 
τοὺς τὴν Θρῴκην οἰκοῦντας z. — αὐτῷ X. — Αἴλουροι d Ailovgor sime acc. et 
Spir. e Ἑλοῦροι eg Ελοῦροι sine spir. f "Egovio: Proc. — 14 Φαράς x Φαρᾶς 
f sine acc. e. — ᾖΜασαγέται hy ΙΜασταγέται ο, — ὑπποτοξόται ϱ ὑποτοξόται 
fm. — 16 Σισίνιος z δΣιννίων Proc. — Βαλάς cem Βαλᾶς Íz. — µυριάδων x 
pvouidag sed ας sec. m. in lit. f. — 16 δισµύριοι Proc, — 17 Καλόνυμος em 
καλούμενος fh. — 18 δρόµονες dhy. — ἐνενήκοντα δύο Proc. — 19 µονοκρά- 
τορα 1. — Beli. αὐτοκρ. iq! ἅπασιν x. — ἐφ᾽ ἅπασαν em. — ἐποίησε c sec. 
m. in loco vocabuli evanidi. — 20 Γερµανικίας d. — '"IAjvoéov codd. — 21 A4v- 
τωνῖναν dh "vrevívav rell. — γυναῖκα c Proc. — 92 τὴν ἑαυτοῦ ἀδελφήν c. 
— ζάτζονα z. — 29 Σαρδῷ z. — Γώδδὂα h Γόγδα dfg. — 394 frog ἦν ο, — 
ὁ om, hx. — 26 δὲ ἀπὸ τῆς d. 
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τὺν συγγραφέα εἰς τὴν Συράκουσαν. εἴπως εὕροι τινὰς ὑδηγήσοντας 

αὐτὸν εἰς 4ιβύην ἐκ τοῦ αἰφνιδίου προσορµίσασθαι τῇ γῇ καὶ τὸν 

λαὺν ἐξαγαγεῖν δεδιότα τὴν ναυµαχίαν. αὐτὺς δὲ τὺν στόλον ἀρά- 
µενος εἰς Καύκανα τὺ χωρίον προσώρµισεν, διακοσίοις σταδίοις τῆς 

Συρακούσης ὀπέχον. Προκόπιος δὲ ἐν Συρακούσῃ εἰσελθὼν τροφάς 
τε ὠνήσατο παρὰ ᾽αμαλασούνθας, τῆς γυναικὺς Θευδερίχου. μητρὺς 

δὲ ᾽άταλαρίχου, βασιλέως Ἰταλίας, φιλίαν πρὺς ἸΙουστινιανὸν ἐχόν- 
των’ ἐπέτυχέ τε παραδόξως καὶ ἀνδρός., φίλου μὲν αὐτῷ ὑπάρχοντος 

ἐκ παιδός, πεπειραµένου δὲ τῶν τῆς 4ιβύης τόπων καὶ τῆς δαλάσσης, 
τρίτην * ἔχοντος ἡμέραν ἐκ Καρχηδύνος ἀφικομένου. καὶ διεβεβαι- 
obro πᾶσαν ἀμεριμνίαν ἔχειν αὐτοὺς καὶ μὴ ὑποπτεύειν τινὰ κατ 

αὐτῶν στρατεύεσθαι, ὥστε ἀπὺ τεσσάρων μονῶν τῆς Δαλάόσης τὸν 

Γελίμερα αὐλίζεσθαι. τοῦτον οὖν λαβὼν Προκόπιος tig Καύὐκάνα 

πρὺς Βελισάριον ἀπήγαγεν. | ταῦτα μαθὼν Βελισάριος τῇ τῆς 4ιβύης 

ἀκτῇ τριταῖος προσώρµισεν εἰς χωρίον. ὃ Κεφαλὴν Βράχους καλοῦ- 

σεν. | ἀποβάντες δὲ τῶν νηῶν χάρακά τε καὶ τάφρον βαθεῖαν ποιή- 

σαντες ἐδτρατοπεδεύσαντο ἐν ἡμέρα μιᾶ, ἔνθα καὶ ὕδατος πολύ τι 
χάσμα τῆς τάφρου ὀρυττομένης ἡ yj ἀνῆκεν, τοῦ τόπου ἀνύδρου 

Üvrog, καὶ εἰς πᾶσαν χρείαν τοῖς τε ζώοις καὶ τῷ στρατῷ γέγονεν. | 
τῇ δὲ ἐπιούσῃ Ó Λλαὺς πρὺς πραῖδαν ἐχώρει. ὁ δὲ στρατηγὺςο τού- 
τους ἠκίσατο λέγων πρὺς αὐτοὺς τάδε" "ro μὲν βιάζεσθαι καὶ τοῖς 
ἀλλοτρίοις σιτίζεσθαι ἄδικόν ἐστιν ἐν παντὶ καιρῶ, καὶ μάλιστα ἐν 
τοῖς κινδύνοις. ἐγὼ γὰρ ἐκείνῷ µόνον τὸ δαρρεῖν ἔχων εἰς τὴν γῆν 

ταύτην ὑμᾶς ὀπεβίβασα, ὅπως τῇ δικαιοσύνη καὶ ἀγαθοεργία τόν τε 

δεὺν Θεραπεύσωμεν καὶ τοὺς (vas πρὺς ἡμᾶς ἐπισπασώμεθα. 

αὕτη δὲ ὑμῶν 9 ἀκράτεια εἰς τοὐναντίον ἡμῖν µεταβήσεται, καὶ τοὺς 
4ίβυας συμμαχεῖν τοῖς Οὐανδήλοις παρασκευάσει. ἀλλὰ πειθύµενοι 

τῷ ἐμῶ λόγω, ὠνούμενοι τὰς τροφὰς κοµίζεσθε, καὶ urs ἄδικοι 

δόξητε εἶναι, µήτε τὴν φιλίαν τῶν 4ιβύων εἰς ἔχθραν µεταβάλητε, 

1 τὴν Om. z. — Συρακοῦσαν g. — ὁδηγήσαντας y. — 39 tlg] ἐπί d. — 
προσυρµήσασθαι y..— 3 ναυµαχίαν m manu corr. Proc. συµµαχίαν codd. — 
4 Καύκονα d Καύχανα 5. ---προσδώρμησεν chy. — Db Συρακούσας em. — 6 τε 
om. h. — παρὰ Αμαλασούνθης τῆς γυναικός z παρὰ Αμαλασούνθα τῇ γυναικέ xy. 
— 8 τε] δέχ. — παραδόξου yz. — Ὁπεπ. δὲ (δὲ om. C) τῶν τε τῆς 4. τόπων κ. 
πεπ. δὲ τὸν τῆς 4. τόπον egm. — 10 οἰκέτην τε ἔχοντος τρίτην ἡμ. ἐκ Κ. ἀφικό- 
µενον Ἡ col] Proc. — 12 τῆς Θαλάσσης om. x, — 18 οὖν om. h. — Καύχανα z. 
— Καύκ. τὸ χωρίον d. — 14 ταῦτα p. Υ xal ταῦτα p. Z ταῦτα δὲ µαθών x. — 
15 τριτταῖος d. — προσώρμησεν hxy. — 18 ὀρυττόμενον yz. — 31 τοὺς ἀλλοτρίους 
f. — 93 ἐκεῖνο dh ἐκείνου f. — µόνον om. yA µόνω Proc, — 24 ταῦτα y. — 
ἐπεβίβασα d. — ἀγαθοεργεία y. — 25 4ιβύας chm αιβύης g. — 26 αὐτή d ταύτη 
y. — ἀκράτια g ἀκραστεία em ἀκρατία d ὠκρασία f sed ἑ in lit. — ἡμῖν z 
Proc. ὑμῖν xyA. — 27 4ιβύας ehm (oig g. — Οὐανδήλοις ᾳ Οὐανδηλοῖς 
rell. — 99 µεταβάλλητε g. 
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καὶ τὺν Θεὺν ἀναπαύσητε. παύσασθε τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιπηδῶντες, 
καὶ κέρδος ἀποσείσασθε κινδύνων μεστόν. ἀποστείλας τε Βελισά- 

ριος ἐπὶ Σύλλεκτον τὴν πόλιν στρατὸν ταύτην ἀπονητὶ παρέλαβεν. 

ἐν νυκτὶ γὰρ πρὸς αὐτὴν ἀφικόμενοι, σὺν ταῖς εἰσιούσαις ἁμάξαις 

τῶν ἀγροίκων εἰσελθόντες ταύτην ἔσχον. καὶ ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγένετο͵ 
τόν τε ἱερέα καὶ τοὺς ταύτης πρώτους λαβόντες πρὺς τὸν στρατηγὺν 

ἔπεμφαν. | τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρα καὶ ὁ τοῦ δηµοσίου δρόμου ἐπιμελού- 
µενος ηὐτομόλησε παραδοὺς τοὺς δηµοσίους ἵππους. συνελήφθη δὲ 

καὶ ὁ τὰς βασιλικὰς ἀποκρίσεις ποιῶν βεριδάριος. | Βελισάριος δὲ 
διακοσµήσας τὸ στράτευμα ἐπὶ Καρχηδόνα ἐβάδιξεν. Ἰωάννῃ δὲ τῷ 

᾽ἁρμενίω τριακοσίους ἐπιλέκτους παραδοὺς παρήγγειλε παρακολου- 
δεῖν τε dl καὶ τοῦ στρατεύματος μὴ πολὺ διεστάναι. εἰς δὲ Σύλ- 
λεκτον τὴν πόλιν ἀφικόμενος ἀγαθότητι καὶ γλυκολογίᾳ τούτους 

ἀνεκτήσατο, ὥστε τοὺς λοιποὺς καθάώπερ ἐν χώρα οὐκείᾳ τὴν πορείαν 

ποιήσασθαι. οὔτε ὑποχωρούντων, οὔτε κρυπτοµένων. ἀλλὰ καὶ ἀγορὰν 

παρεχοµένων καὶ τὰ ἄλλα τοῖς στρατιώταις ὑπηρετούντων. ῥὀγδο- 
ήκοντα δὲ σταδίους ἀνύοντες ἡμέραν ἑκάστην ἄχρι Καρχηδόνος δι- 

ετέλεσαν. οὕτως δὲ διὰ τῆς 4επτῆς πόλεως καὶ ᾽δραμούτου εἰς 
Χράσιν τὺ χωρίον ἀφίκοντο, ὀκτὼ καὶ τριακοσίους σταδίους Καρχη- 
δόνος ἀπέχον, ἔνθα ἦν καὶ βασίλεια τῶν Οὐανδήλων καὶ παράδεισοι 

κάλλιστοι καὶ κρῆναι διειδέσταται || καὶ ὀπωρῶν παντοδαπῶν πλῆθος 

ἄπειρον' ὥστε τῶν στρατιωτῶν ἕκαστος τὴν καλύβην ἐν δένδροις 
ὀπώρας ἐπήξατο, καὶ τῶν καρπῶν ὡραίων ὕντων καὶ πάντων ἆπο- 
λαυόντων, αἴσθῃσις οὐ γέγονε ἐλαττουμένης ταύτης. ὁ δὲ luego 

ἀκούσας παρεῖναι τοὺς Ρωμαίους γράφει εἰς Καρχηδόνα πρὺς τὺν 

ἀδελφὺν ᾽άματᾶν., Ἰλδέριχον μὲν καὶ ἄλλους ὕσους ἔχει συγγενεῖς 
αὐτοῦ ἐν φυλακῇ ἀποκτεῖναι, αὐτὸν δὲ καὶ τοὺς Οὐανδήλους καὶ d 
τι ἄλλο µάχιμον ἐν τῇ πόλει ἦν. ἐξοπλίσαι πρὺς πόλεμον. ὁ δὲ 
᾽Αματᾶς τὰ κελευσθέντα αὐτῷ ἐποίησεν. | Βελισάριος δὲ ᾿ρχελάω 
τῷ ὑπάρχῳω καὶ Καλωνύμω τῷ ναυάρχω ἐπέστελλε πλησιάσαι τῇ 

1 ἀναπαύσητε xy θεραπεύσητε z. — παύσατεκχ. — 9 μεστῶν g. — τε] δέ 
d. — 3 Σύλλεκτον g Proc. Σύλεκεον Í Συλέκτον em Συλεκτόν x. — 6 ταύτῃ y. 
— 10 Καλχηδόνα e Χαλκηδόνα f. — 19 Σύλεκτον ehm Συλεκτόν x. — 14 dv- 
txtícaro cehm. — ὥσπερ f. — 15 ποιεῖσθαι d im Hl. pr. m. ποιούντων cz. — 
17 ἡμ. καθ’ ἑκάστην f. — Καλχηδόνος y. — ἐτέλεσαν m. — 18 δέ] τε f. — 
Αεπτῆς cóltog  Μεπτησσύλεως X 4επτῆς σολέως y Πέπτης πόλεως Proc, — 
δραμοῦ τοῦ y ᾽Αδραμητοῦ Proc. — 19 Χρᾶσιν h Χράσην g Γράσσην Proc. — 
20 βασιλεία h 7 βασιλεῖα g. — Οὐύανδήλων z Οὐανδηλῶν xy. — 21 διηδέστα- 
ται 2 διειδέστατοι dy. — 38 ἕκαστον c ἕκαστος sed ς im li. d. — 99 καὶ 
πάντων ἀπολαυόντων Om. h. — ἀπολαβόντων {. — 36 Ἅματαν, (sine acc. c) 
᾿Ιλδέριχον cfg Ἅματα Νιλδερίχου em αὐτοῦ ἨἩλδέριχον h. — 30. 97 ὅσους εἰς 
φυλακὴν ἔχει συγγ. αὐτοῦ ἆποκτ. yz. — 27 καὶ prius om. z. — Οὐύανδήλους emz 
Οὐανδηλούς fx. — 38 ἄὤλλον em. — 29 ᾽ματάς € ἅμα yz Αμμάτας Proc, — 
50 Καλονύμῳ h. — vevdoryyg d. — ἐπέστελε dh ἀπέστειλεν gm. 
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Καρχηδόνι καὶ μὴ εἰσβαλεῖν πρὺς αὐτήν, ἄχρις ἄν αὐτοὺς κελεύσῃ. 

αὐτὺς δὲ εἰς «έκιμον ἀφίκετο ἀπέχον Καρχηδόνος σταδίους ἑβδο- 
µήκοντα. ὁ δὲ Γελίµερ rov ἀνεψιὸν Κιβαμοῦνδον ἐκέλευσεν ἅμα 
δισχιλίων κατὰ τὺ εὐώνυμον µέρος ἰέναι, ὅπως ᾽4ματᾶς μὲν ἐκ Καρ- 
quóóvog, Γελίµερ δὲ ὄὕπισθεν. Κιβαμοῦνδος δὲ ἐκ τῶν ἀριστερὰ 
χωρίων εἰς ταὐτὺ τὴν κύκλωσιν τῶν zoAsuíov ποιήσωνται. Βελισά- 

Pros, 1125 θιος δὲ τὸν μὲν Ιωάννην, ὡς προέφην. πφοάγειν ἐκέλευσεν. | Μασσα- 

Proc. 

Proc. 

τος. 

Proc. 
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1, 381 

I, 388 

γέτας δὲ ἐν ἀριστερῷ τῆς στρατιᾶς ἰέναι. ᾽άματᾶς δὲ οὐκ ἐν δέοντι 

ἀφίκετο yoóvo, ἀλλὰ καὶ τὸ πλῆθος τῶν Οὐανδήλων ἐν Καρχηδόνι 

ἀπέλιπεν. καὶ ὡς τάχιστα εἰς TO «έκιμον ἀφίκετο σὺν ὀλίγις. καὶ 
οὐδ᾽ αὐτοῖς συνειλεγμένοι.. συναντήσας δὲ τῷ Ἰωάννῃ εἰς χεῖρας 

ἦλθεν. καὶ κτείνεται ὑπὸ Ἰωάννου, καὶ τρέπονται οἳ σὺν αὐτῷ 
φεύγοντες ἀκρατῶς. καὶ ἀνεσόβουν πάντας τοὺς ἐκ Καρχηδόνος εἰς 

ἄέκιμον lóvrag, οἰόμενοι τοὺς διώκοντας παμπληθεῖς εἶναι. Ἰωάννης 

δὲ καὶ οἵἳ σὺν αὐτῷ οὓς  ἔσφαξον ἕως τῶν πυλῶν Καρχηδόνος 
τοσούτους. ὥστε εἰκάζειν τοὺς ὁρῶντας δισµυρίων πολεμίων τὸ ἔργον 

εἶναι. || Κιβαμοῦνδος δὲ καὶ of σὺν αὐτῷ δισχίλιοι περιπεπτωκότες 

ἐν τῇ ἀλκῇ τοῖς Οὔννοις ἀπώλοντο πάντες. | Βελισάριος δὲ εἰς A£- 

κιμον v οὐδὲν τούτων ἔμαθεν, ἀλλὰ χαράκωµα περιβαλὼν ἐφωσά- 

τευσεν, || καταλιπὼν αὐτόθι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τοὺς πεζούς. 

αὐτὸς δὲ Λλαβὼν τοὺς ἰππεῖς καὶ τοὺς ἠἡγεμόνας ἐπὶ Καρχηδόνα 
ἐχώρει. εὑρὼν δὲ τοὺς πεπτωκότας νεκροὺς τόν τε ᾽4ματᾶν καὶ τοὺς 

1,389 Οὐανδήλους καὶ μαθὼν τὰ γεγονότα. | εἰς λόφον τινὰ ἀνελθὼν ὁρᾷ 

κονιορτὺν ἐκ µεσηµβρίας. καὶ Οὐύανδήλων ἱππέων πλῆθος πολύ, 
8 p ἡγουμένου αὐτοῖς Γελίμερος, μὴ γνώσαντος μήτε τὺ Κιβαμούνδου 

πάθος μήτε τὺ τοῦ ᾽Αματᾶ. ἐπεὶ δὲ ἐγγὺς ἀλλήλων γεγόνασιν. προ- 
τερήσαντες Οὐανδῆλοι τὺν λόφον καταλαμβάνουσι καὶ φοβεροὶ τοῖς 

ἐναντίοις ἐδείχθησαν. οἳ δὲ ᾿Ρωμαῖοι τραπέντες εἰς χωρίον ἀφικνοῦν- 

1 κελεύσει fz. — 2 Φεκίμον h. — ἀπέχοντα codd. — 3 Γιβαμοῦνδον Proc. — 
4 Ἅματας e ἅμα τὰς cfmz ἅμα οὗτος d. — 5 Γεμοῦνδος y ἔνιοι d. — ἀριστερᾶ fd 
im' ἄριστερά Proc. — 6 sig αὐτό em εἰς αὑτῶ f. — ποιήσωνται c. sroujoovrei dz 
ποιήῄσαντες em ποιήσαιντο f sec. m. in li. — 7 Μασαγέτας hy. — 8 orgaríag 
dem στρατιως sime acc. c. στρατείας g. — Ἁματάς dg Ἅματας οπι ΄ἅματας h 
᾽ματας sime acc. ο. — 9 Οὐανδήλων z Οὐωνδηλῶν dy sime acc. c. — 10 «m- 
έλειπεν fh. — «εκίμον h item v. 14. 18. — 11 αὐτούς g. — συνηλεγµένοις x 
συνηλειγµένοις h συνει]ελεγμένοις y συνηλεγµένους g. — 13 ἐν Καρχηδόνος y 
ἐν Καρχηδόνι z. — 14 πανπληθεῖς y. — 15 οὓς uncis inclus. Classen,  Equi- 
dem e Proc. serib. suspicor οἷς ἐνέτυχον. — 17 Κιμοῦνδος h Βαμοῦνδος f. — 
18 Οὔνοις dmz. — 19 ἐφωσάτευσεν g ἐφοσάτευσεν rell. — 22 τόν τε] τότε h. 
— Ἅματαν deh Agar» cf Ἅμαντα g Ἅμαντα in. — 23 Οὐανδήλους emz Ούαν- 
δηλούς x "Avünlovg f. — ἐλθών h. — 34 Οὐανδήλων z Οὐανδηλῶν xy. — 
25 ἡγούμενος g. — yvóvrog x. — Γιβαμούνδου g Γηβαμούνδον hy. — 96 τὸ 
om. h. — Agear& x Ἅματα z ΄Ἅματα em. — ἐπειδὴ ἐγγύς c. — 91 Οὐανδῆλοι z 
Οὐανδηλοί xy. — φοβεροῖς c. 
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ται σταδίους ἑπτὰ τοῦ «εκίμου ἀπέχον. | θεὺς δὲ παραδόξως τού- 
τους ἀλλοιώσας εἰς δειλίαν κατέστησεν. εἰ γὰρ τὴν δίωξιν εὐθὺς 

ἐποιήσαντο, ἄρδην ἂν ἅπαντας σὺν Βελισαρίῳω διέφθειραν. (τοσοῦτον 

ἦν πλῆθος τῶν Οὐαωνδήλων) καὶ τὸν Ιωάννην ὑποστρέφοντα ἐκ 
Καρχηδόνος καὶ σκυλεύοντα τοὺς τεθνεῶτας ἀπονητὶ κρατῆσαι ἤμελλον. 

χατιὼν δὲ ἐκ τοῦ λόφου ΓΓελίμερ καὶ εὑρὼν rov ἀδελφὺν νεκρὺν tio 
τε ὀλοφύρσεις ἐτράπη καὶ τῆς νίκης τὴν ἁκμὴν ἤμβλυνεν. | Βελισά- 

ριος δὲ τούς τε φεύγοντας στῆναι κελεύσας καὶ κοσµίως τὸ πάντα 

διατάξας καὶ ὀνειδίσας τῆς δειλίας καὶ τὴν τελευτὴν τῶν ἐναντίων 

ἅμα τε καὶ Ἰωάννου νίκην μαθών, δρόµω καὶ ἀνδρεία ἐπὶ l'eA(usoa 

χωρεῖ. οἱ δὲ βάρβαροι ἀπαρασκεύαστοι εὑρεθέντες εἰς φυγὴν ἐτρά- 

πησαν κραταιών καὶ πολλοὺς ἀποβαλόντες ἐπὶ Νουμιδίαν ἐχώρουν 
καταλιπόντες Καρχηδόνα. νυκτὺς δὲ καταλαβούσης., ὅ τε Βελισάριος 

καὶ Ἰωάννης καὶ o( Μασσαγέται εἰς «Πέκιμον ὀφικόμενοι, ἅπαντα 
τὰ συµβεβηκότα µαθόντες ἔχαιρον' τῇ δὲ ἐπαύριον ἅμα τοῖς πεζοῖς 

καὶ τῇ Βελισαρίου γυναικὶ ἅπαντες ἐπὶ Καρχηδόνα ἐπορεύοντο. οἱ 

δὲ Καρχηδόνιοι vào πύλας ἀναπετάσαντες καὶ λύχνα ἄψαντες παν- 

δημεὶ πρὺς ὑπάντησιν Βελισαρίου ἐξήεσαν. οἳ δὲ ἐν αὐτῇ Οὐανδῆλοι 

ἐν τοῖς [εροῖς προσέφυγον. || καταλαβόντος δὲ καὶ τοῦ στύλου τὴν 

ἄλυσιν ἄραντες ἐν τῷ λιμένι τούτους ἐδέξαντο. || καὶ ὁ μὲν πλεῖστος 
στόλος τὴν ἐντολὴν Βελισαρίου φυλάξαντες οὐκ εἰσῆλθον ἐν và 

λιµένι, ἆλλ᾽ ἔξω προσώρμισαν. Καλώνυμος δὲ τὴν παρακοὴν ἐν- 
᾿δυσάµενος εἰσῆλθε καὶ τὰ πλοῖα ληϊσάμενος πολλὰ χρήματα ἀφ- 

ήρπαζεν. καὶ ἐν τοῖς ἐργαστηρίοις καὶ οἴκοις τοῖς πλησίον τοῦ λιμένος 
εἰσῆλθε καὶ πολλοὺςο ἠᾖχμαλώτευσεν. | ἀπονητὶ δὲ Βελισάριος τῆς 
Καρχηδόνος κρατήσας παρῄήνει τοῖς στρατιώταις λέγων" “ὁρᾶτε, ἡλίκα 

εὐτυχήματα γεγόνασιν ἡμῖν, ἐπειδὴ σωφροσύνην εἰς τοὺς ίβυας 

ἐπεδειξάμεθα. βλέπετε, τὴν εὐκοσμίαν ἐν Καρχηδόνι διασώσασθε, 
x«l µήτις ἀδικήσῃ τινά, 1| ἀφαρπάσῃ τι αὐτοῦ. πολλὰ γὰρ κακὰ 
παθόντες ὑπὺ Οὐανδήλων ἀνδρῶν βαρβάρων, βασιλεὺς Ó ἡμέτερος 
ῥοηθῆσαι τούτοις ἡμᾶς ἀπέστειλε καὶ τὴν ἐλευθερίαν χαρίσασθαι. 

1 ἑπτά] E d. — τούτοις e. — 3 ἄρδην ἂν πάντας e. ἄρδην ἅπαντας fmz. — 
8 τοσοῦτον —4 Οὐανδήλων om. d. — 4 Οὐανδήλων z Οὐανδηλῶν rell — καὶ 
τὸν Ἰ. δέ d. — Ἱ ἀγμήν y. — 9 καὶ ὀνειδίσας τῆς δειλίας 0m. x. — καὶ poste- 
ríus εἰ τελευτὴν Om. em. — 10 δρόµω τε καὶ h. — 12 ἐπὶ Νουμιδίαν scr. e 
Proc. ἐπὶ Mmósíav (Μηδεῖαν fh ΠΜήδειαν g sine acc. c) codd. In c spatium 
vacuum ante ἸΜηδειαν relictum. — 14 Μασαγέται hy. — Zex(no» h. — τῶν πεζών 

codd. — 16 πάντες y. — 18 πρὸς Βελισάριον sig ὑπάντησιν h. — ἐξίσαν yz. — 
ἐν αὐτοῖς x. — Οὐύανδῆλοι z Οὐανδηλοί rell. — 19 δὲ τοῦ cróiov καί d. — 
21 φυλάξαντες Βελισ. d. — 22 προσώρμησαν xy. — 38 τὰ om. em. — 34 iv 
om. g. — 91 Πιβύας ehm, — 28 διασώσασθαι y. — 39 ἀδικήσει hy. — dqao- 
πάσει Íh. — τι αὐτῶν d αὐτοῦ τι c. — 30 παθόντας v. — Οὐανδίλων dz 
Οὐανδηλῶν cem Ανδηλῶν f. — 31 τούτους 7. 
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Yoc. 1, 390 

Proc. 1, 391 

392 B 

Proc. L, 392 

Proc. I, 393 

165 P 

Proc. I, 394 
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ταῦτα παραινῶν εἰς Καρχηδόνα εἰσῆλθεν. καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ παλά- 

τιον ἐν τῷ Γελίµερος 9809óvo ἐκάθισεν. τούτῳ προσῆλθον οἵ τε 

ἔμποροι Καρχηδόνος καὶ ὕσοι πλησίον τῆς Δαλάσσης ἔμενον. ὀλο- 

φυρόµενοι ἁρπαγὴν πεπονθέναι ὑπὺ τοῦ στόλου. ὁ δὲ Βελισάριος 
Καλώνυμον τὺν ναύαρχον ὥρκισεν, ὅπως ἅπαντα τὰ διαρπαγέντα 

Proc. 1, 396 ἐνέγκῃ καὶ ἀποδώσῃ τοῖς οὐχείοις δεσπόταις. | ὁ δὲ σφετερισάµενος 
ἐξ αὐτῶν καὶ ἐπιορκήσας οὐ μετὰ πολὺ τὴν δίκην ἔτισεν. ἔξω γὰρ 
φρενῶν γενόμενος, τὴν ἑαυτοῦ γλῶσσαν φαγὼν ἀπέθανεν. Βελισά- 

Proc. 1,396 ρίος δὲ τὺν λαὺν εἰστία βασιλικῶς, | καὶ ἡ τοῦ Γελίμερος θεραπεία 

Proc, 5 

Proc. 

Proc. 

παρετίθει τε καὶ ὠνοχύει καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὑπούργει. οὕτω δὲ ὁ 
στρατηγὺς ἀθορύβως τὴν πόλιν ἔσχεν, ὥστε οὐδὲ ὕβριν τινὸ ἐπ- 

ήγαγεν ἀνθρώπῳ, οὐδὲ ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς τινας συνέβη τὴν οὐχίων 
ἀσφαλίσαι' ἀλλ᾽ ἀγοράξοντες of στρατιῶται ἤσθιον καὶ εὐφραίνοντο. 

τοὺς δὲ εἰς τὰ ἱερὰ καταφυγόντας Οὐανδήλους πιστὰ δοὺς ἐξήγαγεν. 

τῶν δὲ τειχῶν τῆς πόλεως ἐπεμελεῖτο ἡμελημένων πρότερον ὄντων. | 
139: ἔλεγον δὲ καὶ παλαιὺν λόγον ἐν Καρχηδόνι εἰρῆσθαι, ὡς τὺ γάμμα 

501 B 

-. 1, 401 

I, 403 
166 P 

1, 406 

διώξει TO Dira, «καὶ πάλιν τὺ βῆτα διώξει τὺ γάμμα) vvvi δὲ 

τετέλεσται. πρότερον γὰρ Γιζέριχος Βονιφότιον ἐξεδίωξεν., vov δὲ 
Βελισάριος Γελίμερα. | Γελίμερ δὲ χρήματα πολλὰ τοῖς γεωργοῖς 

ά4ιβύων προιέµενος πρὺς ἑαυτὸν ὑπηγάγετο καὶ ἐκέλευσεν αὐτοὺς 

Ρωμαίων τοὺς εἰς τὰ χωρία περιόντας κτείνειν. τοῦτο δὲ ποιησά»- 

των τῶν γεωργῶν, μαθὼν ὁ Βελισάριος ἀποστέλλει «ιογένην., ἕνα 

τῶν αὐτοῦ δορυφόρων. αἰκίσασθαι τοὺς γεωργούς. ὁ δὲ «{ιογένης 

ἅμα τοῖς σὺν αὐτῷ εἰς οἰκίαν εἰσελθὼν ἐκάθευδε μηδὲν πολέμιον 
ἐννοούμενος" | τοῦτο μαθὼν Γελίμερ τριακοσίους ἐπιλεξάμενος ἀπο- 

στέλλει xaT! αὐτοῦ. ἐλθόντες δὲ περιεκύκλωσαν τὴν οἰκίαν δεδιότες 

εἰσελθεῖν τὴν νύχτα. οἱ δὲ ᾿Ῥωμαῖοι αἰσθόμενοι, ἀναστάντες καὶ 
ὑπλισάμενοι τοῖς ἴπποις τε ἐπιβάντες, εἴκοσι τὺν ἀριθμὺν ὄντες 

ἀνοίγουσιν ἐξαπίνης τὰς Βύρας καὶ ταῖς ἀσπίσι περιφραξάµενοι καὶ 
Toig ̓δόρασιν ἀμυνόμενοι τοὺς ἐναντίους ἐτρέψαντο. | Γελίμερ δὲ ἐν 

1 ἐν τῷ παλατίῳ x, — 2 Aey(utoos g. — 5 vavdoznv d. — ὤρκησεν yz. — 
6 ἐνέγκει hy. — ἀποδώσει efh ἀποδόσῃ m. — 7 ἐπιορκίσας hx. — 8 γενάµε- 
vog f. — γλὠτταν d. — 9 Γελίμερ g. — 10 παρετίθη τε καέ d παρετίθετε καί 
em παρετίθετο καί g. — οἰνοχόει dhy. — 11 οὐδὲν ὕβριν em. — τινί d. — 
19 οἰκείαν hx. — 18 σφαλίσαι g. — εἴσθιον egmx. — εὐφραίνοντο gx ηὐφραί- 
vovro by. — 14 καταφυγόντας x Proc. φυγόντας yz. — Οὐύανδήλους mz Ovav- 
δηλούς rell. — 15 τειχέων z. — 16 Χαλκηδόνι y. — 17 post βῆτα h addit καὶ 
πάλιν τὸ βῆτα διώξει τὸ γάμμα, nescio utrum coniectura assecutus am ex anti- 
quo exemplari ; eadem Proc. reliqui et A omittunt, — 18 Tutéerzos. hx. — Bo- 
»ηφάτιος y. — νῦν x Proc. νυνέ yz — 30 προέµενος x. — 33 ὁ ὁ 0m. X. — 
Φιογένη c. — 23 αἰτίσασθαι h αἰτήσασθαι gy. — 25 τοῦτον eh. — ὁ Γελέμερ 

g. — 91 νύκταν ehm. — 28 τοὺς ὕππους em ἴπποις (om. τοῖς) X. — τε] τω f. 

— εἴκοσι καὶ δύο Proc. — τῶν ἀριθμῶν eg τῶν ἀριθμόν m. — 99 ταῖς ἁσπίοι 
— 80 ἀμυνόμενοι om. f. — 30 ἔτρεφαν ῃ. 
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Νουμιδία γενόμενος Οὐανδήλους πάντας συνήγαγε καὶ ὕσους προσ- 

φιλεῖς εἶχε τῶν ἸΜαυρουσίων καὶ πρὺς πόλεμον εὐτρεπίζετο. | ἀπέστειλε 

δὲ καὶ γράμματα ἐν Σαρδανία πρὺς Ίζάτζωνα, τὺν ἴδιον ἀδελφόν. 
τὰ συμβάντα αὐτῷ δηλοποιῶν' | ὃς ἀπάρας εὐθὺς μετὰ παντὺς τοῦ 
λαοῦ ἀπὺ Σαρδανίας εἰς τὴν 4ιβύης ἀκτὴν τριταῖος κατέλαβε καὶ 

εὗρε τὸν Γελίμερα. | οἳ καὶ περιπλακέντες ἀλλήλων τῷ τραχήλῳ 
οὐδὲν μέντοι εἰς ἀλλήλους ἐφθέγγοντο" ἀλλὰ TO χεῖρε σφίγγοντες 

ἔκλαιον' ὁμοίως καὶ ὁ στρατὺς τὴν συμφορὰν ἀπωδύροντο. | ὁ δὲ 

Γελίμερ παραλαβὼν ἀμφοτέρους ἐπὶ Καρχηδόνα ἐχώρει καὶ ταύτην 

πολιορκεῖν ἐπειρᾶτο, οἰόμενος τοὺς ἐν Καρχηδόνι πφοδιδόναι αὐτῷ 
τὴν πόλιν, καὶ Ῥωμαίων στρατιωτῶν, oig ἡ τοῦ ᾿άρείου δύξα ἤσκητο. 

πέµψας δὲ καὶ εἰς τοὺς ἄρχοντας τῶν Οὕννων πολλὰ αὐτοῖς ἀγαθὰ 
ὑπισχνεῖτο διδόναι., εἰ καταπροδώσουσιν αὐτῷ “Ρωμαίους. | ταῦτα δὲ 
Βελισάριος μαθὼν παρὰ τῶν αὐτομόλων καὶ αυρέντιόν τινα ἐν 
Καρχηδόνι ὄντα προδύότην εὑρὼν ἀνεσκολόπισεν ἐπὶ λόφου πρὺ τῆς 

πύλεως., καὶ ἀπὺ τούτου εἰς δέος µέγα ἐνέπεσον oí προδοόίαν µελε- 

τήσαντες. ὥστε τοὺς Ἰήασσαγέτας ὁμολογῆσαι τὰ ὑπὺ Γελίμερος αὐτοῖς 

δηλωθέντα. τοῦ δὲ Βελισαρίου πάντας λόγω πειθικῷ καὶ ὄρκοις 

πρὸς φιλίαν αὐτοῦ µεταβαλόντος, | αὐτὺς ἐκέλευσεν εὐθὺς Ιωάννην 

τὺν ᾽ἁρμένιον παραλαβεῖν πάντας τοὺς ἰππεῖς πάρεξ πεντακοσίων 

καὶ ἐξελθόντα πρὺς τοὺς Οὐανδήλους ἀκροβολίσασθαι. | αὐτὸς δὲ τῇ 
ὑστεραίᾳ ἅμα τῷ πεζῷ στρατῷ καὶ τοῖς πεντακοσίοις ἰππεῦσιν εἴ- 
πετυ. καταλαβὼν δὲ τοὺς Οὐύανδήλους ἐν Τρικαμάρῳ στρατοπεδεύ- 

σαντας. ἔμειναν τὴν νύκτα πλησίον ἀλλήλων. συνέβη δὲ τέρας 

γενέσθαι ἐν τῷ ᾿Ρωμαϊκῷ στρατῷ: τῶν γὰρ δοράτων τὰ ἄκρα πυρὶ 
πολλῷ κατελάµμπετο. τοῦτο Δεασάµενοι κατεπλάγησαν΄ || φραξάµενοι 

δὲ ἅμα πρωῖ ἀμφότεροι πρὺς πύλεμον ὤὥρμησαν. Ἰωάννης δὲ τῶν 
ἀμφ) αὐτὺν ὀλίγους ἀπολεξάμενος τόν τε ποταμὸν διέβη καὶ τοῖς 

Οὐανδήλοις εἰσέβαλεν. ὁ δὲ Τζάτζων ὠθισμῶ χρησάµενος ἐδίωξεν 

1 Νουμηδίᾳ ehm Novurnóría fx. — Οὐανδήλους dg Οὐανδηλούς rell, — 
προσφιλούς em. — 92 ηὐτρεπίζετο y. — 3 ἐν Σαρδανίᾳ om. d. — Σαρδανεία f 
Σαρδηνία z. — Ἰζάτζονα z ΊΤζόνα y. — 5 Σαρδανείας f Σαρδηνίας g Σαρ- 
δηνείας h. — 4ιβύην c. — ἀκτί y. — 6 εὗρών h. — τοῖς τραχήλοις d. — 8 ὁ 
στρατηγός f. — ἀπεδύροντο z. — 9 χωφρεὶ g. — 11 τὴν om. y. — καὶ τὸν 'Po- 
µαίων στρατόὀν z. — τοῦ Om. d. — ἤσκειτο y moxtito g ἠσκῆτο h. — 12 Οὔ- 
»cv f. — 18 καταπροδώσουσιν κ καταπροδώσωσιν yz. — δὲ om. x. — 14 4αὔρον 
Proc. — 16 ἐνέπεσαν z ἀνέπεσαν y. — oí τῆς πόλεως προδοσίαν d. — 17 Ma- 
σαγέτας hy. — 18 λόγω ἠθικῷ Íz λόγοις πιθικοῖς x. — 19 μεταβαλὼν αὐτός y 
µεταβαλόντος (0m. αὐτός) X. — 30 παραλαβόντα x. — παρέξ c. — 91 Οὐαν- 
δήλους emz Οὐανδηλούς x Ανδηλούς f. — 22 εἴπτετο em. — 38 καταλαβών x 
παταλαβόντα emz κατα]αβόντω f. — Οὐανδήλους mz Οὐανδηλούς rell. — iv τῷ 
T'gax. x. — "'oyxucpuetoo egm. Τρικκαμμάρω f. — 24 ἔμεινον ᾳ ἔμεινεν e. — 91 πρὸς 
τὸν πόλεμον z. — 38 ἀμφ) αὐτῶν h. — ἀπολεξάμενος xy Proc. ἐπιλεξάμενος z. — 
29 Οὐανδήλοις dz Οὐανδηλοῖς rell. — slafBaAlev g. — Τάτζων em. — ἐδίωκον x. 
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Proc. I, 416 
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αὐτόν. οἳ δὲ Οὐανδῆλοι διώκοντες ἄχρι εἰς τὸν ποταμὺν ἦλθον. 
αὖθις δὲ Ἰωάννης πλείους τῶν ὑπασπιστῶν Βελισαρίου λαβὼν κατὰ 

τοῦ Τζάτζωνος εἰσεπήδησε σὺν βοῇ τε καὶ πατάγω πολλῷ. γίνεται 
οὖν καρτερὰ ἡ μάχη. καὶ πίπτει Τζάτζων. ὁ τοῦ Γελίμερος ἆδελ- 
φός. | τότε δὴ πᾶν τὸ στράτευμα Ρωμαίων τὺν ποταμὺν διαβάντες 

ἐπὶ τοὺς πολεµίους ἐχώρησαν. καὶ τούτους τρεψάµενοι µέχρι τοῦ 
στρατοπέδου ἐδίωξαν"' καὶ ὑποστρέψαντες τοὺς νεκροὺς ἀπέδυον. ὅσοι 

μάλιστα ἐχρυσοφόρουν, καὶ εἰς τὸ ἑαυτῶν στρατύπεδον ὑπεχώρησαν. 
ἀπέθανον δὲ ἐν ταύτῃ τῇ µάχῃ Ῥωμαίων πεντήκοντα, Οὐανδήλων 
δὲ ὀκτακόσιοι. καταλαβὼν δὲ Βελισάριος σὺν τοῖς πεζοῖς τῇ δείλῃ 

πρὺς ὀψίαν, ἄρας ὡς εἶχε τάχους σὺν παντὶ τῷ στρατῷ ἐπὶ τὺ τῶν 

Οὐανδήλων στρατύπεδον ὤχετο. Γελίμερ δὲ γνοὺς Βελισάριον παρόντα 

σὺν τοῖς πεζοῖς καὶ παντὶ τῷ στρατῷ., ἐπιβὰς τῷ ἴππῳω. μηδὲν δια- 

ταξάµενος ἀκρατῶς ἐπὶ Νουμιδίαν ἔφυγε μετ ὀλίύων συγγενῶν καὶ 
οἰκετῶν αὐτοῦ καταπεπληγµένος. ἐπεὶ δὲ αὐτὸν φυγόντα ᾖσθοντο 

Οὐανδῆλοι, καὶ οἱ πολέμιοι ἤδη ἑωρῶντο., τότε δὴ of τε ἄνδρες καὶ 
αἳ γυναῖκες καὶ τὰ παιδία ἐθορύβουν τε καὶ ἐκώκνον | καὶ οὔτε 

χθηµότων μετεποιοῦντο οὔτε τῶν φιλτάτων «ὀδυρομένων., ἀλλ ἕκα- 
στος ἔφυγεν. ὕπου ἠδύνατο. ἐπελθόντες δὲ ol ᾿Ῥωμαῖοι τό τε στρα- 
τόπεδον αἱροῦσιν, καὶ ἐπιδιώξαντες τὴν νύκτα ὕλην ἄνδρας μέν. 

ὔσοις ἐνέτυχον. ἔκτειναν. παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἐν ἀνδραπόδων 

λόγω ἐποιοῦντο, χρήματα δὲ τοσαῦτα τὸ πλῆθος εὗρον., ὕσα οὐδε- 

πώποτε ἐν ἑνὶ χωρίω τετύχηκεν εἶναι. τὴν γὰρ Ρωμαίων ἀρχὴν 
ληϊσάμενοι χρήματα εἰς ιῤύην πολλὰ µετήνεγκαν' καὶ τῆς χώρας 

αὐτῆς ἀγαθῆς οὔσης καὶ εὐκάρπου. χρημάτων πρόσοδοι αὐτοῖς πολλαὶ 
γεγόνασιν. ἐφενήκοντα πέντε γὰρ ἔτη Οὐανδῆλοι 4ιβύης ἐκράτησαν. 

καὶ πολὺν πλοῦτον συναγαγόντες. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα εἰς τὰς τῶν 

Ῥωμαίων χεῖρας ὁ πᾶς πλοῦτος ἐπανῆκεν. ἐν τρισὶ γὰρ μησὶ πολε- 

1 Οὐανδῆλοι z Οὐανδηλοί dfm sime acc. ce. — 92 πλείους cz Proc. απλεί- 
στους dy. — 8 Τζάτζονος fh. — 4 κρατερά cm κραταιά d, — 6 καὶ τούτους-- 
7 ἐδίωξαν om. d. — 7 ἐδίωξαν] ἐχώρησαν ο. -- 9 ταύτῃ] αὐτῇ ο, — "Pon«iot 
--Οὐανδῆλοι d. — Οὐύανδήλων z Οὐανδηλῶν cy. — 10 καὶ λαβὼν δέ g. — 
11 ὄρας f. — τάχους edd. τώχος codd. — σὺν om. y. — στρατοπέδω zx. — 
12 Οὐανδήλων z Οὐανδηλῶν rell. — 18 στρατοπέδω y. — τῷ om. d. — μηδὲν 
διαταξάµενος Om. x. — 14 Νουμηδίαν (:δείαν h) codd. — 16 καταπληγµένος g 
καταπληττόµενος h. — 16 oí Οὐανὸ. z. — Οὐανδῆλοι z Οὐανδηλοί rell. — 
ὁρῶντο codd. corr. edd. — 17 a[ add. ex c om. dyz. — ἐθορυβοῦντο καὶ f. — 
ἐκόπνον h ἐκκόκνον g ixOxxvor y. — 18 οὔτε τῶν φιλτ.---19 ἠδύνατο om. g. — 
οὐδὲ τῶν quir. codd. οὔτε sec. m. f. — 19 ἀπελθόντες h. — 30 αἴρουσιν cehm 
αἴρονσιν dfg. — 91 ὅσοις lit. ez ὅσους fact. in ο ὅσους rell. — ἔτυχον dz. — 
δέ z Proc. τε xy. — ἀνδραπόδω yz. — 33 εὕρων y εὗρεν dzÀ. — οὐδεπώποτε 
d Proe. οὐδέποτε rell. — 25 πολλαὶ αὐτοῖς d. — 96 Οὐανᾶ, ἐκράτησων 4ιβύης 
f. — Οὐανδῆλοι z Οὐανδηλοί γε. — 927 ἐκείνῃ τε τῇ (om. ἐν) gp. — 28 ὁ 
om, dz. 

— o 

20 
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µήσας ὁ Βελισάριος ἀπὺ τοῦ Ὀκτωβρίου μηνὺς sig τὸ τέλος τοῦ 

«4εκεμβρίου πᾶσαν τὴν 4ιβύην ὑπέταξεν. | ἀπέστειλε δὲ Ιωάννην τὺν 
᾽ρμένιον σὺν διακοσίοις ἐπιλέκτοις διώκειν τὸν Γελίμερα ἕως αὐτὸν 

ζῶντα 3 νεκρὸν λάβῃ. ὃς φθάσας τὸν Γελίµμερα ἤμελλε λαμβάνειν, 

εἰ μὴ συνηνέχθη πρᾶγμα τοιόνδε. Οὐλίαρίς τις τῶν Βελισαρίου 

δορυφόρων συνῆν τῷ Ἰωάννῃ, | ὃς oivo μεμεθυσμένος ἰδὼν ὄρνιν 

ἐπὶ δένδρου καθηµένην., ἐντείνας τὸ τόξον κατ αὐτῆς ἔβαλεν' καὶ 

τῆς μὲν ὄὕρνιδος ἀπέτυχεν. τὸν δὲ Ιωάννην ὄπισθεν εἰς τὸν αὐχένα 
ἔβαλεν. ὁ δὲ καιρίαν πληγεὶς τέθνηκε πολὺ αὑτοῦ πένθος βασιλεῖ 
τε Ιουστινιανῷ καὶ Βελισαρίω καὶ πᾶσι ᾿Ῥωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις 
ἀπολιπών. | οὕτω ΓΓελίμερ διαφυγὼν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα ἐπὶ ἨΜαυ- 

ρουσίους ἐχώρει. Βελισάριος δὲ τοῦτον διώξας εἰς Παππούαν τὺ 
ὕρος ἀπέκλεισεν εἰς τὰ ἔόχατα Νουμιδίας. τοῦτο δὲ παρακαθίσας 
διὰ τοῦ χειμῶνος, λειψάντων αὐτῷ πάντων τῶν ἐπιτηδείων. | (ἄρτος 

γὰρ παρὰ Μαυρουσίοις οὐ γίνεται, οὔτε oivog, οὔτε ἔλαιον, ἀλλὰ τὰ 
ὕλυρα καὶ τὰς κριθὰς ὡς ἄλογα ζῶα ἄνεφθα ἐσθίουσιν.) | τούτοις 

Γελίμερ περιπεσὼν γράφει πρὺς Φαρᾶν, ὃν Βελισάριος κατέλιπε 

φυλάσσειν αὐτόν, πεμφθῆναι αὐτῷ κιδάραν καὶ ἄρτον ἕνα καὶ 
σπόγγον. ὁ δὲ Φαρᾶς διηπόρει, τί ἂν εἴη τοῦτο, ἕως ἂν ὁ τὴν 

ἐπιστολὴν κοµίσας εἶπεν. ὡς ἄρτον μὲν ἐπιθυμεῖ θεάσασθαι Γελίμερ. 
μὴ ἰδὼν &grov, ἀφ᾿ οὗ ἀναβέβηκεν, σπόγγον δὲ διὰ τὸ τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς ἐκ τῆς ἀλουσίας κακοῦσθαι, ὕπως τῷ σπόγγῳ τούτους παρα- 

µυθήσηται" κιθάραν δὲ κιδαριστῇ ἀγαθῷ ὄντι, ὅπως τὴν συμφορὸν 
τὴν παροῦσαν τῇ κιθάρα Βρηνήσῃ καὶ ἀποκλαύσηται. | ταῦτα &xoi- 

σας Φαρᾶς περιαλγήσας τε καὶ τύχην τὴν ἀνθρωπείαν ἀπολοφυρό- 

µενος, κατὰ τὰ γεγραμµένα ἐποίει καὶ πάντα ἔπεμπεν. ὅσα ἔχρηζε 

τῶ Γελίμερι. τοῦ δὲ χειμῶνος παρελθόντος, δεδιὼς ὁ Γελίμερ τὴν 

1 Bec. πολεµήσας d. — a kalendis Octobribus usque ad kalendas De. 

cembrias À. — 4 1άβη x λαβεῖν yz. — ὡς f. — φθάσας om. f. — 5 συνενέχθη 
g. — τὸ πρᾶγμα f. — Οὐλίαρις c Proc. Huliares Α Οὐλιάριος rcll. — 6 ὅσεις 
d. — μεθυσμένος g. — ὄρνην fm ὄρμην e. — Ἱ ἐκτείνας fg. — ἔβαλλεν g. — 
8 τῆς X τοῦ yz. — 9 ἔβαλλεν g. — αὑτοῦ Proc. αὐτοῦ y αὐτοῦ Om. xzÀ. — 
10 τε om. y. — 11 καταλιπών (-λειπών h)z. — ἐν om. cy sed in c spalium va- 
cuum relictum est. — 19 Παωππούαν f Proc. Παπούαν em Παποῦαν z Ila- 
πουαν d Παπουαν sine acc. c. — 13 Novunóíag cy Νουμηδείας dh Νομιδίας 
H. -- τοῦτο SCF. € COMi, τούτω X τούτου emz τοῦτον f. — 14 Λείφαντα em 
λείψανα f. — 15 παρὰ Μανρουσίου em, — 16 τούτοις XyA τοιούτοις z. -— 17 
Φαράν yz sine acc. c (Qageg Proc). — κατέλειπεν dh. — 18 ἕνα om. x. — 
19 Φαράς em sime acc. ο. — 30 εἶπεν om. y. — θεάσασθαι om. x. — 21 ex 
quo ascendit in montem Α. — τό g om. hxy. — 23 κιθάραν δὲ κιθαριστῇ ayotho 
ὄντι X κιθαρισοτῇ δὲ ἀγαθῷ ὄντι (ὅτι f) (Om. κιθάραν) yz quam veram esse 
lectionem εἰ post. ὄντι intercidisse quaedam suspicor, coll. Proc. — 25 Φαράς 
dgm sime acc. ce. — ἀνθρωπίαν demz ἀνθρωπίνην f, — 36 ἔπεμπεν xyÀ. ἔπεμ- 
φεν 7. — ἔχριζε hy. 

Proc. Y, 425 

Proc, I, 426 

168 P 

Proc. I, 427 

Proc. I, 435 

306 B 
Proc. I, 437 

Proc. I, 438 
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πολιορκίαν Ρωμαίων καὶ ἐλεήσας τὰ τῶν συγγενῶν τέκνα σκώληκας 
Proc. 1, 499 ἐν αὐτῇ τῇ ταλαιπωρία πεποιηκότα. | ἐθηλύνθη τε τὴν διάνοιαν καὶ 

πρὺς Φαρᾶν ἔγραψεν. ὅπως rà πιστὰ λαβών, αὐτός τε καὶ οἱ σὺν 

Proc. I, 40 αὐτῷ πρὺς Βελισάριον παραγένωνται. | ó δὲ ὕρκῳ τοῦτον πληρο- 
φορήσας., λαβὼν ἅπαντας εἰς Καρχηδόνα ἦκεν. ἨΒελισάριος δὲ τοῦτον 

περιχαρῶς ἐδέξατο, ὁ δὲ Γελίµμερ γελῶν πρὺς Βελισάριον εἰσῆλθεν: 

ϱυτ Ἡ ὃν οἱ ulv τῇ ὑπερβολῇ τοῦ πάθους ἐἑκστάντα τῶν κατὰ φύσιν 
ὑπώπτευον καὶ παραπαίοντα" of δὲ φίλοι τούτου ἀγχίνουν τε τὸν 
ἄνθρωπον λογίζεσθαι. ὅτι βασιλέα ὕντα καὶ βασιλικοῦ γένους καὶ 

δύναμιν ὀχυρὰν ἔχοντα καὶ χρήματα μεγάλα, ἄφνω εἰς φυγήν τε * 10 

καὶ κακοπάθειαν τὴν ἐν Παππούα ὑποστάντα καὶ νῦν ἐν αἰχμαλώ- 

των λόγω κοντα. οὐδενὺς ἄξια τὰ ἀνθρώπινα ἢ γέλώωτος πολλοῦ 

οἴεσθαι εἶναι. Βελισάριος δὲ τοῦτον σὺν τοῖς ἄρχουσι πᾶσι τῶν 

Οὐανδήλων οὐκ ἐν ἀτιμία ἐφύλαττεν. ὕπως πρὸς βασιλέα Ἰουστι- 
Proc. 1, 430 μιανὸν τοῦτον ἐπαγάγῃ εἰς τὸ Βυζάντιον. | Κύριλλον δὲ εὐθὺς Βε- 15 

1» P Λισάριος σὺν τῇ κεφαλῇ Τζάτζωνος εἰς Σαρδὼ τὴν νῆσον πέµψας. 

ἣ Κύρνος ἐκαλεῖτο πρότερον, ταύτην ᾿Ῥωμαίοις ὑπέταξεν. εἰς δὲ 

Καισάρειαν τὴν ἐν Μαυριτανία Ιωάννην ἕτερον ἀποστείλας, ἥτις 

τριάκοντα ἡμερῶν ῥὁδὺν ἀπέχει Καρχηδόνος εἰς τὰ Γάδειρά τε καὶ 

τὰς ἡλίου δυσμὰς κεῖται, ἄλλον τε Ἰωάννην, τῶν ὑπασπιστῶν ἕνα, 20 

εἰς τὸν ἐν Γαδείροις πορθμὸὺν καὶ τὴν ἑτέραν τῶν ᾿Ηρακλείων στη- 
λῶν ἔπεμψεν. τὺ ἐκεῖ φρούριον, ὃ Σεπτὺν καλοῦσιν, καθέξοντα. εἰς 

δὲ τὰς νήσους, αἴπερ ἐγγύς εἰσι τῆς Ὡκεανοῦ εἰσβολῆς., Μαϊόρικά τε 
aos B καὶ Μινόρικα. | ̓ Απολινάριον ἔστελλεν. ἄνδρα ἀγαθὺν εἰς τὰ πολέ- 

Proc. 1, 451 µια. | ἀπέστειλε δὲ καὶ ἐν Σικελία τινὰς τῶν 4ιβυαίων καὶ τῶν 

Οὐανδήλων τὸ φρούριον λαβεῖν ἐκέλευσεν. oí δὲ τοῦτο φυλάσσοντες 

Γότθοι τῇ μητρὶ ᾿Αταλαρίχου ταῦτα δῆλα ἐποίησαν. ἡ δὲ γράφει 

5 

tZ 5 

8 Φαράν dyz sine acc. c. — 4 ὄρκον h. — τούτῳ g. — 5 Tv] ἦλθεν x. 
— 6 ᾖλθεν' ὧν g. — T τῶν κατὰ φύσιν φρενῶν z. — Β καὶ παραπαίοντα 
ἠπώπτενον hx. — τὸν om. h. — 9. Λογίζεσθαι μᾶλλον ἔλεγον εἴπερ ἐξεστηκότα, 
ὅτι βασιλέως ὄντος d. — ὅτι] ἅτε coni. Classen. — 10 ἔχοντος x. — slg φυγήν 
yz εἰς om.Xx ἐς φυγήν τε καὶ δέος πολὺ ἐμπεσόντα καὶ κακοπ. τὴν iv II. ὑπο- 
στάντα Proc. quare hic quoque post τε simile quid addendum esse suspicor 
quoniam in fugam versus est et mala in P. pertulit A. — 11 Παππούα fx 
Πάππουα e Πάππου m Παποῦα h Παπονά g Papua A. — ἐν gx om. hy. — 
αἰχμαλώτων ch αἰχμάλωτον y αἰχμαλώτου dg. — 19 οὐδὲν ἄξια y οὐδενὸς 
ἀληθῶς ἄξια d. — 18 roig om. g. — 14 Οὐανδήλων fz Οὐανδηλῶν rell. — 
16 Τζάτζονος fh Tzatzonis, fratris Gelimeris A, — s/g x Proc. ἐπὶ yz. — Xagóo g 
Σάρδω dy sime acc. c. — 19 Γάδηρά hy item v. 21 Γαδήροις. — 21 Ἡρακλείου 
yz (Ἡρακλέους Proc. — 22 τὸ om. f. — ὃς ἑπτόν e ὃ Σέπται h ὅσον ἔσται 
g. — 24 Mmvópixa (Μηνόρκα g) codd. — 34 Απολλινάριον g. — ἔστειλεν x. — 
925 ἀποστείλας h. — τῶν ιβναίων yz τῶν 4ιβύων x Afrorum A εἰἶς τὸ ἀιλύ- 
βαιον legendum cwm Proc, — 26 Οὐανδήλων z Οὐανδηλῶν γε. — τὸ om. y. 
— φυλάττοντες ο, — 27 τῇ µητρί X τὴν μητέρα yz. — ἐποίησεν c. 
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πρὸς Βελισάριον μὴ τοῦτο τυραννίδι λαβεῖν τὸ φρούριον. ἕως ἂν 

βασιλεὺς Ιουστινιανὺς γνῷ καὶ ró δοκοῦν αὐτῷ ποιήσῃ. | ἐν τούτοις Proc. 1, 441 

ὁ Οὐανδαλικὺς πόλεμος ἐτελεύτα. ὁ δὲ φθύνος, οἷα ἐν µεγάλῃ 

εὐδαιμονίᾳ φιλεῖ γίνεσθαι, ὥδινε καὶ εἰς Βελισάριον. τινὶς γὰρ 

διέβαλον αὐτὸν εἰς τὺν βασιλέα τυραννίδα μελετᾶν. ὁ δὲ βασιλεὺς 

πέµψας Σολόμωνα | ἀποπειρᾶται τὴν Βελισαρίου γνώµην. πότερον Proc. 1, 4i 
σὺν Γελίμερί τε καὶ Οὐανδήλοις εἰς Βυζάντιον ἥκειν, ij, αὐτοῦ µέ- 
vovrog, ἐκείνους στεῖλαι ὧδε' οὐ γὰρ ἔλαθον αὐτὸν οἱ ἄρχοντες οἱ 
τὴν τυραννίδα ἐπενεγκόντες. ὁ δὲ Βελισάριος εἰς Βυζάντιον ἀφίκετο 

Σολόµωνα στρατηγὺν 4ιβύης καταλιπών. || καταλαβὼν δὲ Βελισάριος Yroc. 1, 45 

τὸ Βυζάντιον ἅμα Γελίµερι καὶ τοῖς Οὐανδήλοις γερῶν ἠξιώθη µεγά- 

λων. otov ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις of Ρωμαίων στρατηγοὶ ἐν µεγίσταις 

νίκαις ἀνεδήσαντο. ἐξακοσίων τε χρόνων παρωχηκότων οὐδεὶς ἐλη- 
λύθει εἰς τιμὴν τοιαύτην. εὖἰ μὴ Τίτος καὶ Τραϊανὺς καὶ ἄλλοι so» B 

15 αὐτοκράτορες στρατηγήόαντες ἐπὶ τὸ βαρβαρικὺν ἔθνος ἐνίκησαν. τά 

τε γὰρ λάφυρα ἐνδεικνύμενος καὶ τὰ τοῦ πολέμου ἀνδράποδα ἐν 

µέσῃ τῇ πόλει ἐπόμπευσεν, ὃν Βρίαμβον καλοῦσι ᾿Ῥωμαῖοι, οὐ tQ 

παλαιῷ μέντοι τρόπω, ἀλλὰ πεζῃ βαδίζων ἐκ τῆς οὐκίας τῆς αὑτοῦ 

ἄχρις εἰ τὸ ἱπποδρόμιον. ἦν δὲ τὰ λάφυρα. ὕσα δὴ ὑπουργικὰ τῇ 
30 βασιλέως τάξει ἀνεῖσθαι εἰώθει. Βρόνοι χρυσοῖ, καὶ ὀχήματα, oic 

τῶν βασιλέων a[ γυναῖκες ὀχοῦνται, κόσμος τε πολὺς ἐκ λίθων ἐν- 

τίµων Gvyxt(utvoo, ἐκπώματα δὲ χρυσᾶ, καὶ τὰ ἄλλα σύμπαντα, ὅσα 
εἰς τὴν βασιλέως δοίνην χρήσιμα. ἦν δὲ καὶ ἄργυρος ἕλκων µυριάδας 
πολλὼς ταλάντων καὶ παντοδαπῶν βασιλικῶν κειμηλίων, ἅπερ Γιζέ- 

36 ριχος τὺ ἐν ᾿Ρώμῃ συλήσας παλάτιον ἔλαβεν' | ἐν olg καὶ τὰ Ἰουδαίων Vroc. 1 149 
κειμήλια qv, ἄπερ Ó Οὐεσπασιανοῦ Τίτος μετὰ τὴν Ἱεροσολύμων 

ἅλωσιν εἰς ᾿Ρώμην ἤνεγκεν. ὀνδράποδα δὲ ἦν τοῦ θριάμβου Γελίμερ 
τε αὐτὺς ἐσθῆτά τινα ἐπὶ τῶν ὤμων ἀμπεχόμενος πορφυρᾶν, καὶ τὸ 

[s] 

Hu -— 

1 τυραννίδα gy. — 2 τὰ δοκοῦντα h. — ποιήσει yz. — 3 0 om. hy. — 
Οὐανδηλικός c. — 4 γίγνεσθαι pr. im. corr. ex γενέσθαι ο. — 5 διέβαλλον g. 
— 6 Σολώµονα y Σολοµόνα h item v. 10. — πρότερον m. 2 ex πρώτερον f. — 
7 τε Om. d. — Οὐανδήλοις z Οὐανδηλοῖς rell. — ἥκει c. — uévov x. — 8 Pro 
ὧδε ὁ δὲ scribendum et v. 9 ὁ δὲ Βελισάριος delendul esse. suspicor. — οὐδὲ 
γάρ h. — αὐτῷ yf. — 11 Οὐανδήλοις dz Οὐανδηλοῖς rell. — γερῶν] τιμῶν h 
in mg. — 12 olov fh oiov e. — oí om. f. — 14 εἷς τοιαύτην τιµήν y. — Τί- 
rog dfgm  T'/rog ceh. — 15, τὸ] τι Proc. — 17 µέσω z. — οὐ τῷ dg oto 
corr. ex οὕτω h οὕτω yÀ οὕτω Sine spir. c. -- 18 αὐτοῦ dy «vrov sinc spir. 
€ ἑαυτοῦ z. — 19 ἱπποδρομεῖον (ὑποδρ. m) xy. — 20 τάξει Om. x. — ἀπίσθη 
y. — εἰώθασι g. — 922 ἐκπόματα yz. — 28 θύνην dhy. — ἄργυρον z. — 
24 Γηζέριχος ebmx. — 26 ἔλαβεν] Africam tulit A. — 26 ὁ om. y. — Οὐεσπα- 
σιανός g. — Titog codd. — τὴν τῶν 'IsgocoA. d. — 27 post ἤνεγκεν h add. σὺν 
καὶ roig χρήµασι Κλεοπάτρας ἄπερ 4ὔγουστος ἐξ Αλεξανδρείας ἐπὶ "Pournv προσ- 
ἠγαγεν. — 38 ἐπὶ τὸν ὦμον z. — ἀπεχόμενος fm. --- πορφύραν cy πορφυ- - 
ράν dz. 
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συγγενὲς ἅπαν, Οὐανδήλων τε ὕσοι εὐμήκει ἄγαν καὶ καλοὶ τῷ 
σώματι ἦσαν. ὡς δὲ ἐν τῷ ἰπποδρομίῳ Γελίμερ ἐγένετο τόν τε 
βασιλέα ἐπὶ βήματος καθήµενον καὶ τὸν δῆμον ἑστῶτα ἐφ᾽ ἑκάτερα 
µέρη εἶδεν, ἐπιλέγων οὐκ ἐπαύσατο βοῶν" ἹἹματαιότης µαταιοτήτων΄᾿ 

τὰ πάντα µαταιότης, ἀφικόμενον δὲ αὐτὸν κατὰ τὸ τοῦ βασιλέως 

βῆμα τὴν πορφυρίδα περιελόντες πρηνῆ πεσόντα προσκυνῆσαι τὸν 

βασιλέα ἠνάγκασαν. | ὁ δὲ βασιλεύς τε καὶ ἡ αὐγούστα τοῦ Ἰλδε- 
ρίχου παῖδας καὶ ἐγγόνους πάντας τε τοὺς ἐκ τῆς Οὐαλεντινιανοῦ 

βασιλέως συγγενείας χρήματα ἱκανὰ ἐδωρήσατο, καὶ Γελίμερι χωρία 
ἐν Γαλατία μεγάλα τε καὶ τερπνὰ μετὰ πάντων τῶν συγγενῶν αὐτοῦ 

ἐν τούτοις οἰκεῖν συνεχώρησεν. tig πατρικίου δὲ τάξιν τοῦτον οὐκ 

ἀνεβίβασε διὰ τὸ μὴ δέχεσθαι αὐτὸν τῆς ᾿άρείου δόξης µεταστῆναι. 

ὁ δὲ Βελισάριος μετὰ τὸν δρίαμβον ὑπάτευσεν. καὶ πάμπολλα χρή- 
µατα ἐκ τῆς αὐτοῦ νίκης ὁ δῆμος τοῦ Βυζαντίου ἀπήλαυσεν. ὅσα 
οὐδέποτε. τοῦ δὲ Σολόμωνος τὴν 4ιβύην διέποντος. Μαυρούσιοι 

πόλεμον κατὰ 4ιβύων ἐκίνησαν. | οἳ δὲ ἸΜαυρούσιοι ἐκ τῶν ἐθνῶν 
κατάγονται, οὓς Ἰησοῦς ὁ τοῦ Naevi ἐκ τῆς Φοινίκων χώρας ἀπὺ 

Σιδῶνος μέχρις 4ὐγύπτου κατοικοῦντας ἀπήλασεν. | of τινες κατα- 

λαβύντες τὴν 4ἴγυπτον καὶ μὴ δεχθέντες ὑπ αὐτῶν καταλαμβάνουσι 

τὴν 4ιβύην, καὶ ταύτην παροικήσαντες (ἐν ὑστέρῳ καιρῷ οἱ παρὰ 

Ῥωμαίοις βασιλεῖς κρατήσαντες Τέγισιν ταύτην ὠνόμασαν) στήσαν- 
τες δύο στήλας ἐπὶ τῆς μεγάλης κρήνης ἐκ λίδων Λευκῶν ἐγκεκολαμ- 

µένα ἐχούσας γράμματα Φοινικικὰ λέγοντα τάδε" ""ἡμεῖς ἐσμεν ol 
φυγόντες ἀπὸ προσώπου Ἰησοῦ τοῦ Λῃστοῦ, υἱοῦ Naevi" ἦσαν δὲ 
καὶ ἄλλα ἔθνη ἐν 4ιβύῃ πρότερον αὐτύχθονες. ἔχοντερ βασιλέα 

(d Οὐανδήλων z Οὐανδηλῶν rell. — δὲ post ὅσοι add. f. — ts ante ἄγαν 
add. y. — 2 ἐν] ἐπί d. — ἱπποδρομείῳ emx, — 4 βοῶν om. d. — µαταιοτήτων᾿ 
τὰ πάντα µαταιότης Om. em. — b τὸ Om. y. — 6 πρινή dem πρινής f πρὶν 
ἤ 4. — 7 τε Om. h. — αὐγοῦστα g. — τὸν τοῦ d τούς». — Ἡλδερίχου h. — 
8 xaideg z Proc. παῖδα Xy. — ve Om. b. — τῆς] τοῦ g. — 10 xal µετά h. — 
11 εἰς πατρ. δὲ ἀξίαν ἀνεβίβασε τοῦτον y. — 13 δόξης] κακαδοξίας m. — 
13 uer& τῶν δριάµβων g. — καὶ πολλά qo 14 ἀπέλαυσεν ο. — 15 οὐδέπω 
y. — Xoloóuovog Í XZolouóvog h. — τὴν βουλήν em τὴν Aion» f sec. m. in 
lit. rem publicam A, — 17 Ιησούς exz. — Navy xy Navíh. — 18 Σιδόνος y. 
— πατοικοῦντες em xerüixoUwrag (-τας sec. m. im lit.) f. — 920 παρὰ Ῥωμαίους 
d παρὰ Pouaeíov y. — 21 Post κρατήσαντες h add.: τῆς 4ιβέης τούτους ἀπήλα- 
σαν καὶ εἰς τὰ ἔσχατα τῆς Νουμηδείας πόλιν κτίσαντες. — Tíywuv scr. e Proc. 
τῇ γηοῦν y rmyvinv cz τη yvinv d terram obtinentes hanc Ηοῦπ (κρατήσαντες τὴν 
γῆν ὅην ταύτην) nominaverunt Α. — ταύτην oh. fh, — 38 Φοινικικά z Proc. Φοι- 
νικά y Φοινίκεια κ Phoeniceas ΛΑ. ---34 ἀπό] ἐκ x. — víov Navi f Proc. τοῦ υἱοῦ 
N. ez τοῦ víov τοῦ NN. mx. — Νανή cf Νανί h. — 26 αὐτόχθονα d. — ἔχοντα x. 
— ἔχοντες — p. 201,2 ἔφασκον εἶναι corrigere studui e Proc. ἔχοντες βασιλέα 4σκλη 
παία ὃς ̓ Ηρακλεὶ ἐβασίλευσεν ὃν τῆς γῆς viov ἔφασκον εἶναι y similiterque Α. £y. B. 
σκληπέα, ὃν Ηρακλείου βασιλέως τῆς γῆς υἱὸν iq. εἶναι gx. ἔχ. B. Ασκληπαῖϊα ὃν 
Ηρακλείου βασιλέως τῆς τῆς (sic) γῆ (sic) ἐφ. εἶναι h. καὶ «z^ αὐτοῦ Avraiov, τὸν 
αὐτῶν βασιλέα, ὃς ἐν Κλιπέᾳ ᾿Ηρακλεὶ ἐπάλαισεν, τῆς γῆς víór ἔφασαν εἶναι Proc. 
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CAvraiov) εἰς Κλιπέαν. ὃς ᾿Ηρακλεῖ ἐπάλαισεν, ὃν τῆς γῆς υἱὸν 

ἔφασκον εἶναι, ot τινε Καρχηδόνα ἔκτισαν. | Σολόμων δὲ λαβὼν ἐκ 
Καρχηδόνος τὰ στρατεύματα κατὰ Μαυρουσίων ἐχώρει. ἐλθὼν δὲ 
εἰς Βυζάκιον εἰς 'Ραμμῆς ró χωρίον. ἔνθα οἳ Μαυρούσιοι ἐδτρατο- 

πέδευσαν κύκλον ἐκ τῶν καµήλων ποιησάµενοι τάς τε γυναῖκας καὶ 

τοὺς παῖδας ἐντὺς τοῦ κύκλου ἀποθέμενοι, | καὶ τοὺς Μαυρουσίους 

κατ αὐτοῦ ἐξερχομένους, ἀποβὰς τοῦ ἵππου, πεντακοσίους ἐπιλέκτους 

ἐπαγόμενος εἰς ἓν τοῦ κύκλου ἐπισκῆψαι µέροᾳ καὶ τὰς καµήλους 
ατείνειν ἐκέλευσεν. «φονεύσας δὲ ἀμφὶ σ᾿ δρόµω εἰς τὺ τοῦ 
κύκλου μέσον ἐχώφησεν. ἔνθα αἲ γυναῖκες ἐκάθηντο. οἳ δὲ βάρ- 

βαροι ἐκπλαγέντες | ἐπὶ τὸ ὄρος ἔφυγον σὺν πάσῃ ἀκοσμία. κτεί- 
νονται δὲ Μαυρουσίων ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρα µύριοι. αἲ δὲ γυναῖκες 
πᾶσαι σὺν τοῖς παισὶν ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ ἐγένοντο. καὶ τούτους 

λαβόντες σὺν ταῖς καµήλοις καὶ πάσῃ τῇ λεία εἰς Καρχηδόνα εἰδ- 

ῄεσαν τὴν ἐπινίκιον ἑορτὴν &yovreg. of δὲ βάρβαροι πάλιν συν- 
αθροισθέντες πανδημεὶ σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις µηδένα καταλιπόντες 

ἐστράτευσαν κατὰ Ρωμαίων καὶ τὰ ἐν Βυζακίω χωρία ἐληΐζοντο. 
Σολόµων δὲ ἄρας κατὰ τάχος πᾶν τὺ στράτευμα im αὐτοὺς ᾖει. 

γενόμενος δὲ ἐν Βουργαρίωνι. ἔνθα ol πολέμιοι ἐδτρατοπεδεύσαντο, 
διεκόσµησε τὸ στράτευμα ὡς εἰς µάχην. of δὲ Μαυρούσιοι ἐν τῷ 

ὄρει τῶν Βουργαρίων ἐπὶ πλεῖον ἔμενον εἰς τὸ πεδίον κατελθεῖν μὴ 

βουλόµενοι, | Σολόμων δὲ ἀποστέλλει Θεόδωρον διὰ τῆς νυκτὺς σὺν 
χιλίοις πεζοῖς καὶ τῶν σηµείων τινά, ὅπως εἰ τὺ Ügog ἐκ τῶν 

ὕπισθεν αὐτῶν διὰ τῆς νυκτὸς ἀνέλθωσι καὶ ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι * 
τὰ σημεῖά τε ὕπερθεν ἄραντες κατὰ τῶν πολεμίων χωρήσωσιν. | 
ὁὑμοίως δὲ καὶ αὐτὸς ὄρθρου βαθέος ἀνελθών, ἅμα κατὰ τῶν πολε- 
µίων ἐχώρησαν. ἰδόντες δὲ of. βάρβαροι, ὅτι ἐν µέσω τῶν Ρωμαίων 
γεγόνασιν, εἰς φυγὴν ὥρμησαν κατὰ κρημνῶν ὠθίζοντες ἑαυτοὺς καὶ 

ἀναιροῦντες. || ἀπέθανον δὲ ἐν τῷ πολέμῳ Μαυρουσίων μυριάδες ε- 

2$ Σολομῶν h Σολώμον f. — 4 Ῥαμμής em Ῥαμμης Sime acc. ο 'Ῥαμῆς g 
Μάµμµης Proc. — 6 τὰ τέκνα g. — ἐνθέμενοι xz. — Post ἀποθέμενοι interci- 
disse quaedam sagaciter intellexit Combefis. — 7 ἐρχομένους x. — ἐκβας x. — 
8 ἕνα codd. — 9 δρόμων f δρόµον m. — 11 συµπάσῃ em. — 12 ταύτῃ y 
αὐτῇ κι. — 18 ἀνδραπόδω dy. -- 14 πάσῃ τῇ λείᾳ c Proc. πάσῃ τῇ ἡλικίᾳ 
yz λοιποῖς πᾶσι d, --- εἰσίεσαν gy. — 18 Σολομῶν z Σολώµον Í item v. 38, 
— κατὰ τὸ τάχος 5. — τὸ Om. h. — 19 Βουργαρίωνι hy Βουλγαφίωνι cg Βου]- 
γαριώνι ἆ Βουργάωνι Proc. --- ἐστρατοπεδεύοντο x. — 30 διεκόσµισαν g. — 
9?1 Βουλγαρίων fgm. — εἰς τὸ πεδίον-- βουλόμενοι om. x. — 35 καὶ τῶν c. 
τινα Om. d. — τῶν σηµείων τινά Proc. τῶν σημείων τῶν τινα Cy τῶν σηµειόν- 
των τινά h τῶν σημειωτῶν τινα g. — 24 ὄπιθεν κ. — εἰσέλθωσιν y. — 925 τὰ 
σηµεία ---ἄραντες Om. d. — τά] αἷς (aig em) τά y ἐστά » ig τά o ἑστῶτες ra? 
nisi forte plura desunt. — v& om. gx. — 26 βαθέως dyz. — 27 ἐχώρησεν e. — 
oí δὲ βάρβαροι ἰδόντες x. — 38 κατὰ τῶν xg. f. — αὐτούς g. 
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τῶν δὲ Ρωμαίων τὸ παράπαν οὐδὲ sig, οὐ μὴν οὐδὲ πληγήν τινα 
ἔλαβεν. ἀλλὰ πάντες ὑγιεῖς τὴν νίκην ἤραντο. οἳ δὲ πλεῖστοι τῶν 

ἀρχόντων αὐτῶν τοῖς Ῥωμαίοις προσερρύησαν. γυναικῶν μέντοι καὶ 
παίδων τοσοῦτον πλῆθος of ᾿Ρωμαῖοι ἔλαβον. ὥστε προβάτου rue 

παῖδα Μαυρούσιον ὠνήσασθαι βουλομένω ἀπεδίδοντο. καὶ τότε 

αὐτοῖς τὸ παλαιὸν Aóytov γυναικὸς µάντιδος ἀπέβη. ὡς ἄρα τὸ πλῆθος 
αὐτῶν παρὰ ἀνδρὺς ἀγενείου ὄλλυται. ὁ γὰρ Σολόµων εὐνοῦχος ἐκ 
παίδων παρὰ γνώµην καθέστηκεν ὑπὸ πάθους τὰ γεννητικὰ µόρια 

ἀποβαλών. λαβὼν δὲ τὴν λείαν πᾶσαν εἰς Καρχηδόνα ὑπέστρεψεν. | 
. "Ev τούτῳ δὲ τῷ χρόνω τέρας ἐν τῷ οὐρανῷ συνέβη γενέσθαι. 

ὁ γὰρ ἥλιος ἀκτίνων χωρὶς τὴν αἴγλην ὥσπερ ἡ σελήνη ἐστύγναζεν 

ἅπαντα τὸν ἐνιαυτόν' ἐπὶ πλεῖστον δὲ ἐκλείποντι ἐώκει. οὐ καθαρῶς 
φαίνων, ὥσπερ εἰώθει. χρόνος δὲ ἦν δέκατος τῆς βασιλείας Ἰουστι- 
νιανοῦ. ἐν τούτῳ τῷ χρόνω οὔτε πόλεμος. οὔτε θάνατος ἐπιφερόμενος 
τοῖς ἀνθρώποις ἐπέλειπεν. ἔαρι δὲ ἀρχομένω Βελισάριος ὀπεστάλη 
παρὰ Ἰουστινιανοῦ τὴν Σικελίαν ὑπόφορον ποιῆσαι Ῥωμαίοις. χει- 

µάσαντος δὲ αὐτοῦ ἐν Σικελία, τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα καταλαβούσης, 

ἐστασίασαν of ἐν 4ιβύῃ ᾿Ρωμαῖοι κατὰ Σολόμωνος τρόπῳ τοιῶδε" | 
λαβόντες γὰρ τῶν ἀναιρεθέντων Οὐανδήλων τὰς γυναῖκας κατέσχον 
τοὺς ἀγροὺς αὐτῶν ὡς ἰδίους καὶ τελεῖν τῷ βασιλεῖ τὰ ὑπὲρ αὐτῶν 
τέλη οὐκ ἤθελον' ὁ δὲ Σολόµμων παρῄνει αὐτοῖς μὴ ἀνταίρειν κατὰ 

τοῦ βασιλέως. ἀλλὰ τὰ ὁρῶντα τούτῳ ἀποδιδόναι. µετέπεσον δέτινες 
αὐτῶν, καὶ μάλιστα τῶν Γότθων, πρὺς τὴν ᾿άρείου δόξαν. | οὓς of 
ἱερεῖς τῆς ἐκκλησίας ἠφόριζον, καὶ οὐδὲ τὰ τέκνα αὐτῶν βαπτίζειν 
ἤθελον" | ὅθεν ἐν τῇ ἑορτῇ y£yovev ἡ στάσις. ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ 
στρατιῶται Σολόμωνα ἐν τῷ ἱερῷ κτεῖναι. || ἐξελθόντες δὲ τῆς πόλεως 
ἐληΐξζοντο τὰ ἐκείνης χωρία καὶ τοὺς 4ίβυας ὧς πολεμίους ἐχρῶντο. 

ZoAóuov δὲ ἀκούσας ταῦτα, εἰς θόρυβον πολὺν ἐμπεσὼν πιθανολο- 

1 οὐδείς X. — τινα] τις — 4 τοσοῦτο c. — 5 Μαυρουσίων cyz. — ὠνεί- 
σασθαι βουλομένφ c τῷ βουλομένω ὠνεῖσθαι d ὠνεῖσθαι βουλομένω z ὠνήσα- 
σθαι (ὠνείσασθαι em) βουλόμενοι y àv. βουλομένοις sec. m. f. emere volentibus 
A. — 6 ἄρα] maledictione Α. — 7 ἀγενίου yz. — Σολομῶν z. — εὐνοῦχος ἦν 
(nv f) ἐκ y. — 8 καθεστήχει x. — 9 λείας] Libya A. — ἐπέστρεφεν em ὑπέστρεψεν 
sed bm sec. m. in lit. f. — 11 ἐστύχναζεν em, — 12 ἐπὶ πλεῖστον ---ἐώκει om. 
d. — δὲ om. c. — ἐδώκει f. — οὐ] ur d. — καθαρός cy. — 14 οὔτε πόλεμος 
--ἐπιφερόμενος om. x std habet d pr. m. in mg. — 15 ἐπέλιπεν egm. — ἔρχο- 
uévo f. — 16 Ῥωμαίοις ποιῆσαι X. — 17 καὶ τοῦ πάσχα τῆς ἑορτῆς d. — 
18 Σολόμονος f Σολοµόνος h. — 19 Οὐανδήλων v Οὐανδηλῶν rell — κατέσχον 
αὐτὰς καὶ rovg d κατέσχον καὶ τούς h. — 921 Σολομῶν z ilem v. 38. — avr- 
έρειν codd. corr. in. f sec. m. contradicere (dvregtiv) A. — 29 τὰ ogi60ivra? — 
τοῦτο y. — 38 εἰς τὴν roi 4g. x. — 34 ἠφώριζον ο. — βαπτίζεσθαι d. — 
25 5 om. d. — ἐπεβουλεύσαντο xz. — 26 Σολομῶνα h. — £xsívg? — 2 Jig vag 
ehm, — ἐχειροῦντο x ἐχρῶντο c. dat. Proc. -— 98 ταῦτα καὶ εἰς πολὺν Q6gv- 
Bov d. — πενθανολογίαις codd. 
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γίαις πείθειν τὸν στρατὺν ἐπειρᾶτο παύσασθαι τῆς στάσεως. συλ- 

λεγέντες δὲ τόν τε Σολόμωνα καὶ τοὺς ἄρχοντας ἀναιδῶς ὕβριζον. 

Θεόδωφρυν δὲ τὸν Καππάδοκα εἰς τὸ παλάτιον ἐλθόντες στρατηγὺν 
τοῦτον ἐψηφίσαντο καὶ σιδηροφοροῦντες || ἅπαντα τὸν προστυγχά- 

νοντα ἔἕκτεννον, εἴτε 4ίβυν, cite ᾿Ρωμαῖον. Σολόµωνι γνώριµον, τά 

τε χρήματα ἐληΐσαντο καὶ εἰς τὰς οἰκίας εἰσερχόμενοι ἅπαντα τὰ 
τίµια Πρπαζον. «ΣῬολόμων δὲ εἰς τὸ {ερὸν τοῦ παλατίου προσφυγὼν 

ἔλαθεν. νυκτὺς δὲ ἐπιγενομένης ἐξελθὼν τοῦ παλατίου σὺν τῷ 
Προκοπίῳ τῷ συγγραφεῖ καὶ Μαρτίνω, | xal εἰς ναῦν εἰσελθὼν πρὺς 

Βελισάριον ἐν Συρακούσῃ τῆς Σικελίας ἀφίκετο, γράψας Θεοδώρῳ 

φροντίζειν τῆς Καρχηδόνος καὶ τῶν βασιλικῶν πραγμάτων. o δὲ 

στρατιῶται συλλεγέντες εἰς τὺ Βουλῆς πεδίον Στότζαν, rov Μαρτί- 

vov δορυφόρον, τύραννον εἴλοντο, ἄνδρα δυμοειδῆ καὶ ὁραστήριον. 

ἐφ᾽ ᾧ τοὺς βασιλέως ἄρχοντας ἐξελάσαντες Ηιβύης κρατήσωσιν. 

Σπότζας δὲ ἐλθὼν πλησίον Καρχηδόνος ἔπεμψε κελεύων τάχιστα 
παραδοῦναι αὐτῷ Θεύδωρον τὴν πόλιν. ὕπως κακῶν ἀπαθεῖς µείνω- 

σιν. | o£. δὲ Καρχηδόνιοι καὶ Θεόδωρος τῷ βασιλεῖ ὡμολόγουν Καρ- 

χἠδόνα φυλάσσειν. δΣπτότζας δὲ ταῦτα ἀκούσας εἰς πολιορκίαν τῆς 

πόλεως καθίστατο. Βελισάριος δὲ ἀπολεξάμενος ἄνδρας o τῶν αὐτοῦ 
δορυφόρων τε καὶ ὑπασπιστῶν, * οὓς ὁ Σολόμων ἐπαγόμενος μιᾷ vnt 

εἰς Καρχηδόνα κατέπλευσε περὶ Λύχνων ἁφάᾳ. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγε- 
γόνει, μαθὼν ὃ τύραννος καὶ o( στρατιῶται τὺν Βελισάριον fxev 
αἰσχρῶς τε καὶ κόσµμῳ οὐδενὶ εἰς φυγὴν ὥρμηντο. ἈΒελισάριος δὲ 
τοῦ στρατοῦ ἀμφὶ δισχιλίους ἀγείρας τὴν δίωξιν ἐπὶ τοὺς φεύγοντας 

ἐποιήσατο καὶ τούτους κατέλαβεν εἰς Μέμβρεσαν τὴν πόλιν. | ἰδὼν 
δὲ αὐτοὺς τὴν τάξιν Λιπόντας καὶ κόσµῳ οὐδενὶ περιϊόντας κατ) 

αὐτῶν ὁμοίως ἐχώρει. οἵ δὲ εἰς φυγὴν ὥρμηντο εἰς Νουμιδίαν τε 

2 Xolonóva h. — 4 προστυχόντα d. — 5 ἔπταινον h ἔκτενον rell. — 4ι- 
Bon» em 4έβυν sed βυν sec. m. in lit. f. 4ιβύν ᾳ 4ιβῦν h. — "Ponatov fg. — 
Σολομῶνι h. — 6 τε] δέ c. — sig om. y. — Ἱ Σολομών g Σολομῶν h. — 
8 ἐπιλαβομένης f. — τῷ om. h. — 9 εἰσελθόντες ϱΥ συνελθόντες h. — 10 Zvo- 
ρακούσῃ g. — 19 στασιῶται Proc, — τὸ τῆς βονλῆς d Βούλλης Proc. — Στότζαν 
x Proc. Τζότζον egm Τζόντζον f Τζούτζον h. — 13 δορυφόρων g. — εἴλοντο 
Proc. εἴλοντο x εἴλαντο y εἴλαντο h ἤλαντο g. — Ovudón d. — 14 ἐφ᾽ 8 d 
ἐφό ο. — τούς d Proc. τοῦ cyz. — 15 Τξότζας gy Τζῶτζας h item v. 18. -- 
ἔπεμπε x. — 16 ἀπαθείας x. — 17 Καρχηδόνα qvÀ. y Proc, τὴν πόλιν qul. x 
qvi. τὴν πόλιν x. — 18 φυλάσσειν x Proc. φυλάττειν yz. — 19 ἐπιλεξάμενος d. 
— 90 οὓς 0 Σο]. ἔπαγ. cz ὁ δὲ Σ. ἐπαγ. (ἀπαγ. m) y om. d et post μιᾷ νηΐ in- 
serit ἅμα αὐτοῖς. Ῥτου,: xal Σολόμωνα ἐπαγόμενος. — Σολομῶν z. — μιᾷ vni] 
µὴ ἁνίην Í μὴ ἀνιεῖν em. — 31 κατέπλευσε y Proc. ἀπέπλευσε xz. — 38 ὤρ- 
µηντο X Proc. ὥρμησαν yz. — 24 ἐγείρας z ἀγείρας f sed d im lit. sec. m. — 
95 ἐποιήσαντο y. — Μέμβρεσαν d Meufotoav sine acc. ο Μεμβράσαν fh. Mep- 
βρᾶσαν em Μεμβράσων g Μέμβρησαν Proc. — 26 κόσµω οὐδενί] ἀκόσμως d. 
— περιόντας xy. — 27 Novunó(av efx Νουμηδείαν h. 

Proc. I, 474 

815 B 

Proc. I, 475 

Proc. I, 476 

13r 

8516 B 
Proc. I, 480 
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ἀφικόμενοι συνελέγοντο. ὀλέίγοι δὲ ἐν τῷ πολέμω τούτω ἀπέθανον, 

καὶ αὐτῶν οἱ πλεΐστοι Οὐανδῆλοι ἧσαν. ἐφείδετο δὲ τῶν ᾿Ρωμαίων 
Βελισάριος. | ληϊσάμενος δὲ τὸ στρατόπεδον αὐτῶν εὖὗρέ τε χρήματα 

πολλὰ καὶ γυναῖκας. δι ἃς καὶ ὁ πύλεμος κατέστη. ταῦτα Βελισά- 

ριος διαπραξάµενος εἰς Καρχηδόνα ἀπήλανυνεν. ἐλθὼν δέ τις ἐκ 
Σικελίας ἀπήγγειλεν, ὡς στάσις ἐν τῶ στρατοπέδω ἐπιπεσοῦσα τὰ 

πράγματα ἀνασοβεῖν µέλλοι, εἰ μὴ αὐτὸς διὰ τάχους καταλάβοι" 
διαθέµενος δὲ τὰ ἐν 4ιβύῃ., ὡς ἠδύνατο, Ἰλδίγερι τε καὶ Θεοδώρω 

παραδοὺς Καρχηδόνα εἰς Σικελίαν ᾖει. | ταῦτα ἀκούσας Ἰουστινιανὸς 
Γερμανόν, τὸν ἀνεψιὸν αὐτοῦ, ἄνδρα πατρίκιον, εἰς 4ιβύην σὺν 

ὀλίγοις τισὶν ἔπεμψε σὺν «{ομνίκῳ καὶ Συµµάχῳ. ἀνδράσι σοφοῖς, | 
Proc. I, 433 γενόμενος δὲ ἐν Καρχηδόνι τούς τε στρατιώτας ὁ Γερμανὺς ἠρίθμει, 

37h 

Proc. IL, 484 

Proc. I, 486 

Proc, 1, 487 

174 P 

καὶ τῶν γραμµατέων τὸ βιβλία. ἐν oig τῶν στρατιωτῶν τὰ ὀνόματα 
ἐνεγέγραπτο. ἀναλεξάμενος εὗρε τὸ μὲν τρίτον µέρος τοῦ στρατοῦ 

ἔν τε Καρχηδόνι καὶ ταῖς ἄλλαις πόλεσιν ὑπὲρ τοῦ βασιλέως εἶναι, 

τοὺς δὲ ἄλλους ἅπαντας τῷ τυράννῳω συντεταγµένους. διὰ τοῦτο 

πρὺς µάχην μὲν οὐχ ὑπεξέβη. τοῦ δὲ στρατοῦ ἐπεμελεῖτο. ἐπεφθέγγετο 

δὲ παρὰ τοῦ βασιλέως σταλῆναι. ὕπως τοῖς ἠδικημένοις στρατιώταις 

ἐπαμύνῃ., κολάσῃμ δὲ τοὺς ἀδικίαν εἰς αὐτοὺς ἄρξαντας. τούτων οἱ 
στρατιῶται ἀκούσαντες τῶν λόγων κατ ὀλίγον αὐτῷ προσεχώρουν. 

ó δὲ Γερμανὺς αὐτοὺς σὺν πολλῇ φιλοφροσύνῃ ἐδέχετο. καὶ τὰ πιστὰ 
δοὺς ἐν viui εἶχε καὶ ríe ῥόγας αὐτῶν παρεῖχεν. ἐπεὶ δὲ ὁ τούτων 
λόγος περιφερύόµενος εἰς πάντας ἡλθεν, ἀποταξάμενοι τὸν τύραννον 

εἰς Καρχηδόνα ᾖλθον. ὁ δὲ Στότζας τοῦ κακοῦ ἤδη αἰσθόμενος, 
τοὺς ἀπομείναντας ἐπιρρώσας ἐπὶ Καρχηδύνα ἤλαυνεν. ὁ δὲ ΓΓερ- 
μανὺς ἐξοπλίσας τὸ στράτευμα κατ αὐτοῦ ἐχώρει. | ó δὲ σὺν αὐτῷ 

στρατὺς προθυµίαν πολλὴν ἐπιδειξάμενος εὐνοεῖν τῷ βασιλεῖ τὸν 
στρατηγὸν ἔπειθον. τούτους ἑωρακότες of μετὰ Στότζα καὶ δειλία 

κατασχεθέντες ἀνεχώρησαν ἐπὶ Λουμιδίαν. ὁ δὲ Γερμανὺς παντὶ 
τῷ στρατῷ οὐκ εἰς μακρὰν ᾖλθεν. | καὶ τούτους καταλαβὼν εὗρεν, 

ὕτι συνέμιξαν αὐτοῖς Μαυρουσίων βαρβάρων μυριάδες πολλαί, ὧν 

2 Οὐανδῆλοι z Οὐανδηλοί rell. — 8 ὁ Βελισ. m. — 6 iv delendum vid. — 
8 δέ om. g. — Ἰλδίγερι Proc. ᾿Ιλδήγερι x ἨἩλδιγέρδι fh 'HAdwy£gÓ: πι "Hàn 
yíoóy g ᾿Ηλδηγέρδη e. — 9 εἰς] ἐπί d. — 11 ἔπεμπε c. — .ouvíoxo m. — 
13 γραμματῶν e γραμμάτων rell. corr. Classen. — βιβιίδια κ. — iv om. x. — 
14 ἀναλεξ. δέ h. — 16 διὰ τοῦτο μὲν πρὸς µάχην yz. — ΙΤ ovx y. — ém- 
εφθέγγοντο em. — 18 τοὺς ἠδικημένους στρατιώτας yz. — 19 ἐπαμύνει h. — 
κολάσει yz. — ἀδικίας — 920 στασιῶται Proc. — τῶν λόγων dh τὸν λόγον 
egy. — 21 ev»] ἐν c. — 22 δούς x Proc. διδούς yz. — ῥώγας em. — 38 λόγος 
om. y. — 24 ᾖλθον εἰς Καρχ. g. — Τξότζας gy Τζῶτζας h. — 925 ἀπομείνον. 
τας h. — 36 ἐξοπ]ήσατο τὸ στρ. f. — κατ αὐτούς em. — 28 Σεζότζα c Τζότζα 
efg Τζώτζα h ζότζαν m. — 39 παταχωσθέντες y. — Νουμηδίαν ofgx Νου- 
pnótíav h. 
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Ἰαύδας τε καὶ Ὀρταῖας ἠἦρχον. | συμβαλόντες δὲ πόλεμον. καὶ τῆς Pro: 1, 488 
μάχης κραταιᾶς γενομένης. vOv Γερμανοῦ ἴἵππον τις τῶν πολεμίων 

ἔχτεινεν. πεσὼν δὲ ἐπὶ γῆς Γερμανὺς εἰς κίνδυνον ἦλθεν, εἰ μὴ 518 Ἡ 

r0 τάχος οἱ δορυφόροι φραξάµενοι ἔφερον ἵππον καὶ τοῦτον ἀἄνεβί- 

βασαν. τρέπονται τοίνυν of στρατιῶται., καὶ ὁ Στύτζας ἐν τῷ δορύβῳ 

τούτω σὺν ὀλίγοις διαφυγεῖν ἴσχυσεν. ὁ δὲ Γερμανὺς τοῖς ἀμφ᾽ 
αὐτὸν ἐγκελευσάμενος εὐθὺς ἐπὶ τὺ στρατόπεδον τῶν πολεμίων ὤὥρ- 

µησε καὶ τοῦτο παρέλαβε πολέμῳω. ἐνταῦθα δὲ τὰ χρήματα of ὅτρα- 

τιῶται οὐδενὶ λόγῳ ἁρπάζοντες τοῦ στρατηγοῦ λόγον οὐκ ἐποιοῦντο. 

i0 δείσας δὲ ὁ Γερμανός, μὴ συμφρονήσαντες o[ πολέμιοι ἐπ αὐτὸν Proc. 1, 490 
locu, ἵστατο ὀδυρόμενος καὶ πρὺς εὐκοσμίαν τούτους παρακαλῶν. 

oí δὲ Μαυρούσιοι τὴν τροπὴν Βεασάμενοι κατὸ τῶν στασιαστῶν 

ὥρμησαν καὶ τούτους ἐδίωκον σὺν τῷ τοῦ βασιλέως στρατῷ. Στότζας 

δὲ τὺ ΘΒάρσος εἰς αὐτοὺς ἔχων, ἑωρακὼς τὰ ὑπ αὐτῶν γινόμενα 

5 μετὰ Q' εἰς φυγὴν ἐτράπη καὶ εἰς ἸἨΜδυριτανίαν τὴν ἐνδοτέραν 
ἐχώρησεν. καὶ ἡ στάσις ἐν τούτοις ἐτελεύτα. | Γερμανὺν δὲ σὺν Proc. t, 409 
«ομνίκῷῳ καὶ Συμµμάχω μεταπεμφάµενος ὁ βασιλεὺς εἰς Βυζάντιον 
Σολόμωνι πάλιν τὰ τῆς 4ιβῤύης πράγματα ἐνεχείρισεν. (τρισκαιδέκατον 

δὲ ἔτος ἦν τοῦτο τῆς Ἰουστινιανοῦ βασιλείας) παρασχόµενος αὐτῷ 

30 ἄρχοντάς τε ἄλλους καὶ Βουφῖνον καὶ 4εόντιον καὶ Ιωάννην, τὸν 
Σισιννίου υἱόν. «Σολόμων δὲ καταπλεύσας εἰς Καρχηδόνα µετρίως 319 B 

τὺν λαὺν ἐξηγεῖτο καὶ 4ιῤύην ἀσφαλῶς διεφύλαττεν. διακοσμῶν τε 
τὸν στρατόν, [καὶ] εἴ τινα ὕποπτον ἐν αὐτῷ εὕρισκεν, εἰς Βυζάντιον 

ἔπεμπεν. | Βελισάριος δὲ τήν τε Σικελίαν καὶ ᾿Ρώμην ὑπὺ Οὐιτίου 
5 κατεχοµένην καὶ τὰς πέριξ πύλεις παραλαβὼν Οὐήτιον εἰς Βυζάν- 

τιον πρὺς ἸΙουστινιανὸν ἤγαγε μετὰ τῆς γυναικὺς καὶ τῶν τέκνων 
αὐτοῦ. καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Ναρσῆν τὸν κουβικουλάριον μετὰ 
στόλου ἐν τῇ ᾿Ρώμῃ πρὺς rO διακρατῆσαι τὰ ἐκεῖσε. | Σολόμων δὲ Proc. 1, 498 

τὸ ἐν Καρχηδόνι καὶ ipn καλῶς διοικήσας κατὰ Μαυρουσίων 
30 ἐστράτευσεν. καὶ πρῶτον | μὲν Γόνθαριν. róv αὐτοῦ δορυφόρον, Proc. 1, 494 

ἄνδρα ἀγαθὺν εἰς τὰ πολέμια, σὺν στρατεύματι ἔπεμψεν, στις εἰς 

σι 

— 

" 

το o 

1 Ἰαυδάς h Ἰούδας rell. Ἰάβδας Proc. — Ὀρταϊας Proc. ὁ Αρταΐας dm 
ὁ Αρταΐας f Ocgraleg e οαρταΐας sine spir. ο Aoraíag 7. — 2 γινοµένης g 
γεναµένης f. — τῶν-- ἵππων g. — 4 ἐνεβίβασαν y. — 5 στασιῶται Proc. — 
Στζότζας ο Tiórfeg gy Ἰξζῶτζας h. — 6 ἀμφ) αὐτῶν ef dug' αὐτοῦ m. — 
10 δείσας x Proc. νοήσας yz. — μὴ om. em. — 11 ἴσωσι h. εἴσωσι g. ἤσωσι y. — 
19 σερατιωτῶν Xz στασιωτῶν Proc. — 13 Τζότζας gy Ἰζοῦτζας h. — 14 γε- 
νόµενα mz. — 18 Σολομώνι Ἡ, — ἐνεχείρησεν dhy. — 30 Ἰωάννιον em. — 
21 Σισινίου h δισιννιόλου Proc. — Σολομῶν z Σολώµον em item v. 38. — 
92 τῶν λαῶν x. — 35 xalom. d. — ἐν αὐτοῖς x. — ηῦρισκεν hy. — 24 ἆπ- 
έπεµπεν g. — δέ] τε h. — Ἰουττίου κ Οὐγίου xyA Οὐιττίγου leg. — 25 Ovft- 
τιον y. Vitium À Ἰούττιον xy. — 927 Ναρσήν gxy. — 80 Γόνθαριν Proc. l'ór- 
Θαριν x Γονδάριον ehm. Γογδάριον g Γορδάριον f. — 31 ἀγαθὸν καὶ tig yz. 
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Proc. 
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1, 495 

15 P 

I, 496 

L, 498 

I, 498 
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Bíyav ποταμὺν ἀφικόμενος εἰς Βαύγαῖν., πόλιν ἔρημον, ἐότρατοπε- 

δεύσατο. ἐνταῦθα δὲ μάχης γενομένης, ἠττηθεὶς καὶ εἰς τὸ χαρά- 
κὠωµα ἀποχωρήσας ὑπὺ τῆς τῶν Μαυρουσίων προσεδρίας ἐπιέξετο. | 

Σολόµων δὲ πλησίον γενόμενος καὶ ταῦτα μαθὼν κατὰ τάχος iu. 

oí δὲ βάρβαροι δείσαντες ἀναχωροῦσι καὶ εἰς τὸν 4ὐρασίου ὕρους 
πρόποδα στρατοπεδεύουσιν. ὁ δὲ ZoAóucov τούτοις συμβαλὼν εἰς 

φυγὴν ἔτρεψεν. οἱ δὲ Μαυρούσιοι ἐπὶ τὴν δυσχωρίαν τοῦ ὕρους 

ἔφυγον καὶ ἐπὶ Μαυριτάνους ὤχοντο. Σολόµων δὲ τὰς ἐν Μουγάδῃ 
πεδιάδας ληϊσάµενος καὶ πᾶσαν τὴν γῆν αὐτῶν πυρπολήσας σῖτόν 

τε πολὺν κομισάµενος εἰς Ζερβούλην t0 φρούριον ἀνέστρεψεν.  ἔνθδα 

Ιαύδας σὺν δισµυρίοις Μαυρουσίοις προσέφυγεν. Ἰαύδας δὲ κατα- 
λιπὼν τὺ φρούριον εἰς τὸ τοῦ 4ὐρασίου ὕρος εἰς ὕψος ἀναβὰς 

ἠσύχαζεν. «Σολόμων δὲ Ζερβούλην τὺ φρούριον εἰς τρεῖς ἐπολιόρ- 

κήσεν ἡμέρας, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ Ληϊσάμενος φύλακάς τε εἰς 

αὐτὸ καταστήσας ἐπὶ τὰ πρύσω ἐχώρει. || καὶ διεσκοπεῖτο, ὕθεν εἰς 

τὴν κορυφὴν τοῦ ὕρους δυνηθείη γενέσθαι ἀποτόμου τε ὕντος καὶ 

πολλῇ δυσχερεία κατεχοµένου. ὁ δὲ ΦΔεὺς mógov ἐν τῇ ἀπορία 

ἐποίησεν οὕτως. | εἷς τῶν στρατιωτῶν τοῦ πεξικοῦ στρατοῦ. ὁπτίων 

Ov, Γένζων ὀνόματι, εἶτε Svp χρώμενος. εἴτε τι δεῖον αὐτὺν 

ἐκίνησεν, ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἀνέβαινε μόνος. ὀπίσω δὲ τούτου τινὲς 

συστρατιῶται ἠκολούθουν ἐν ΔΒαύματι µεγάλῳω ποιούµενοι TO γινύ- 
µενον, τρεῖς δὲ τῶν Μαυρουσίων οἱ εἰς τὺ φυλάσσειν τὴν εἴσοδον 

τεταγµένοι ἰδόντες τὸν ἄνθρωπον ὑπήντων Ógóuo νοµίσαντες πρὺς 
αὐτοὺς ἀνιέναι. ὁ δὲ καθ ἕνα τούτους ἐρχομένους διὰ τὴν στενο- 
χωρίαν τοῦ τόπου τόν τε πρῶτον ἀνεῖλεν, ὁμοίως καὶ τὸν ἄλλον σὺν 
τῷ τρίτΏ. τοῦτο κατιδόντες οἳ ὄπισθεν ἰόντες πολλῷ δορύβῳω τε 

καὶ ταραχῇ ἐπὶ τοὺς πολεµίους ἐχώρουν. ὡς δὲ τὺ γενόµενον ἤκουσέ 

1 Αβίγαν Proc. — Bavyaiv d (Βάγαῖν Proc) Βαυγάη z Βαυγαή f Βαυ- 
Ἰαῆ ο Bevyemn sine acc. c. Βανγαῆ m. — ἐρμόν df fouóv em ερµον sine acc. 
εἰ spir. ο, — ἐστρατοπεδεύσαντο h. — 3 προσεδρείας προεδρίας dgy. — 4 Σο- 
λομῶν z Σολώμον em item v. 6. 8. — 5 εἰς τὸν Αβρασίου (τὸ Ναβρ. d) ὄρους 
πρόποδα κ εἷς τὸ Αβρασίου ὄρος πρόποδα y εἰς τὸ Avgdarov ὄρος πρόποδα z. — 
6 στρατοπέδενον y. — 8 ἐπὶ Μαυριτάνον g. — Tauovyaór Proc. — 9 πεδιάδας d 
πεδιάς mz πεδιᾶς e miÓ(ougf πεδιας sine acc. c. — 10 Σερβούληνα Ζερβοῦλιν h. — 
10 ἀνέστρεψεν — 19 τὸ φρούριον om. f et e in textu. ἀνέτρεφεν — δισµυρίους εἰ 
λιπὼν τὸ φρούριο» e pr. m. in mg. Μαυρουσίους --κατα- om. e et m. — 11 Ἰάβδας 
Proe. 'Hevódg  ἡ αὐδάς mz mg. e ἦν Αὔδας d. — προσπεφευγώς' ὃς κατα- 
Ίιπών d. — Ἡαυδάς ο ἡ αὐδάς z. — 19 ἠὐρουσίου yz. — ὄρους ο. — 18 Σο- 
Ἰομῶν z. — ἐπολιώρκησε z. — 14 εἰς αὐτό y ἐν αὐτῷ xz. — 11 δυσχερίᾳ fh 
δυσχορείᾳ e. — ἐν om. x. — 18 εἷς τῶν στρατιωτῶν x Proc. εἰς τὸν στρατόν yz. — 
ὁπτίων ὧν g ὁπτίωνων f ὁπτιώνων em. — 19 Γέξων h Proc. — 21 συνατρατιῶται 
ehm στρατιῶται C. —  ytyvOntvov ο. — 23 ὑπήντουν emxz ὑπήντων f sed e 
sec. m. in lil. — πρὸς αὐτόν em. — 924 κατένα yz. — 95 ὑμοίως Om. X. — 
26 τοῦτο om. f. — ὄπιθεν gx. — ὄντες f. 
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τε καὶ εἶδεν dj τῶν ᾿Ῥωμαίων στρατιά, οὐδὲ τὺν. στρατηγὺν &va- 
µείναντες οὐδὲ τὰς σάλπιγγας, οὐδὲ τὴν τάξιν φυλάξαντες. ἀλλὰ 

πατάγω τε πολλῶ χρώμενοι καὶ ἀλλήλους ἐγκελευόμενοι ἔθεον ἐπὶ 
r0 τῶν πολεμίων στρατόπεδον. ἐνταῦθα ᾿Ρουφϊνός τε καὶ 4{εόντιος 

ἔργα ἐπεδείξαντο εἰς τοὺς πολεµίους ἀρετῆς ἄξια. αὐτίκα οἳ βάρ- 

βαροι εἰς φυγὴν ὅπου ἕκαστος ἠδύνατο ᾖεσαν. | Ιαύδας δὲ πληγεὶς 
ἀκοντίω rov μηρὺν διέφυγέ τε καὶ εἰς Μαυριτάνους ἀπεχώρησεν. οὗ 
δὲ ᾿Ρωμαῖοι διαρπάσαντες τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον οὐκέτι τὸ 

ἀὐράσιον ὕρος κατέλιπον, ἀλλὰ φρούρια οἰκοδομησάμενοι τοῦτο φυλάτ- 
τουσιν. ἦν δέ τις πέτρα ἀπότομος πάνυ, ἐν ᾗ πύργον οἰκοδομή- 

σαντες οἱ Μαυρούσιοι ὀχυρὰν ταύτην ἐποίησαν καταφυγήν. ἰσχυράν 

τε καὶ ἀμαχωτάτην. ἐνταῦθα ἐτύγχανεν ἸΙαύδας τά τε χρήματα 

αὐτοῦ καὶ τὰς γυναῖκας ἀποθέμενος καὶ ἕνα φύλακα γέροντα τῶν 

χρημάτων καταστησάµενος. οὐ γὰρ ἄν ποτε ὑπετόπησε τοὺς πολε- 

µίους εἰς τύόνδε τὸν πύργον ἀφίξεσθαι, οὐδὲ βία τοῦτον £Asiv δύ- 
νασθαι. οἱ δὲ ᾿Ρωμαῖοι τὰς τοῦ 4ὐρασίου δυσχωρίας διερευνώµενοι 

ἐνταῦθα ἦκον: καὶ αὐτῶν τις ἀναβαίνειν εἰς τὺν πύργον σὺν γέλωτι 
ἐνεχείρησεν. «( δὲ γυναῖκες τοῦτον κατεγέλων σὺν τῷ πρεσβύτῃ. ὁ 
δὲ ᾿Ρωμαῖος. ἐπειδὴ χερσὶ καὶ ποσὶν ἀναβαίνων ἐγγύς που ἐγεγόνει. 
σπασάµενος τὸ ξίφος ἐξήλατο καὶ τοῦ γέροντος εἰς τὺν αὐχένα ἐπι- 
τυχὼν τούτου τὴν κεφαλὴν ἐξέτεμεν. | of. δὲ στρατιῶται δαρροῦντες 
ἤδη καὶ ἀλλήλων ἐχόμενοι εἰς τὺν πύργον ἀνέβαινον καὶ τὰς γυναῖκας 
τά τε χρήματα μεγάλα ὄντα λαβόντες πρὺς Σολόμωνα ἤγαγον. ó δὲ 
Σολόμων τείχη ταῖς ἐν 4ιβύῃ πύλεσι περιέβαλεν. καὶ ἐπεὶ Μαυρού- 

σιοι ἀνεχώρησαν ἐκ Νουμιδίας νικηθέντες, 2άῤην τε τὴν χώραν 
καὶ Μαυριτανίαν καὶ Ἴτιφιν τὴν µητρόπολιν ὑπόφορον ᾿Ρωμαίοις 

πεποίηκεν. τῆς γὰρ ἑτέρας Μαυριτανίας Καισάρεια ἡ πρώτη µητρό- 

πολις ὑπάρχει. ταύτην δὲ Βελισάριος τὺ πρότερον καθυπέταξεν. διὰ 

τοῦτο 4ίβυες ἅπαντες ὑπήκοοι Ρωμαίων γεγόνασιν εἰρήνης ἆσφα- 

λοῦς τυχόντες. τετραετίαν δὲ ποιήσαντες ταύτῃ τῇ εἰρήνῃ. ἐν τῷ 

i£. ἔτει Ἰουστινιανοῦ. | Κὔρός τε καὶ Σέργιος, of Βάκχου, τοῦ Σολό- 

1 στρατεία ehm. — 3 τε om. ch. — ἀλλήλοις x. — 4 τὸ om. em. — 
5 αὐτίκα οὖν h. — 6 Ἰαυδὰς δέ h ᾿Ηαύδας δέ f ᾿Ηαυδὰς δέ egm Ἡαυδας 
(sine acc.) τε ο ὁ ài Αὐδάς d. — Ἱ ὑπεχώρησεν g. — 9 κατέλειπον h. — 
19 ἁμαχωτάτην d ἁμαχώτατον rell — Ἰαυδᾶς h ᾿Ηαυδάς cem 'Havóag f ἡ 
αὐδάς g αὐδᾶς d. — 15 ἀφελεῖν d. — 16 Avgovoíov yz. — δυσχωρείας em. — 
17 καί τις αὐτῶν d. — 18 ἐνεχείρισεν ο. — 30 ἐξείατο h. — 21 ἀπεξέτεμεν 
d. — 22 ἐνέβαινον h. — καὶ rdg τε yv». καὶ τὰ χρ. d. — 398 Σολομῶνα ch 
Σωλόμονα e. — 94 Σολομῶν h. — περιέβαλλεν g. — 95 Νουµηδίας ex Nov- 
µηδείας fh. — 36 "Iriquwv] ltiphin Α Ἠτιφι sime spir. d. Ητιφι sine spir, et. acc. 
e Ἠτηφη sine acc. g Ητηφὴ fhm ᾿Ητηφή e Σίτιφιν Proc. — 31 Κύρος efg. 
'— Ῥαύχου m Βάκχου Í sed κ sec. m. in lit. —  Xolouovog h Σολώµονος em 
Σολομῶντος g. 
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µωνος ἀδελφοῦ, παϊῖδες. ὑπὺ τοῦ βασιλέως ἀπεστάλησαν ἄρχειν ἐν 

Αιβύῃ. Πενταπόλεως μὲν Κῦρος. Τριπόλεως δὲ Σέργιος. οἳ δὲ 
Μαυρούσιοι τοὺς «αὑτῶν πρεσβυτέρους εἰς 4επτιμάγναν τὴν πόλιν 

ἔπεμψαν πρὺς Σέργιον. ὅπως δῶρά τε αὐτῷ προσαγάγωσι καὶ τὴν 

εἰρήνην κρατύνωσιν. Σέργιος δὲ Πουδεντίῳ πεισθείς. ἀνδρὶ Ίρι- 

πολίτῃ. ὀγδοήκοντα μὲν τῶν βαρβάρων τοὺς δοκιµωτέρους ἐν τῇ 

πύλει ἐδέξατο πάντα ἐπιτελεῖν τὰ αἰούμενα ὑπισχνούμενος, καὶ 
ὕρκοις τὴν εἰρήνην ἐκράτυνεν' τοὺς δὲ λοιποὺς ἔξω ἐν προαστείῳ 

ἤλασεν. τούτους δὲ im^ ἄριστον καλέσας ἅπαντας ἔκτεινεν. || eig δὲ 
τούτων Λλάθρα ἐκπηδήσας τοῖς ὑμοφύλοις τὰ γενόµενα ἐμνήυσεν. of 

δὲ ταῦτα ἀκούσαντες δρόµω ἐπὶ τὺ οὐκεῖον στρατόπεδον ᾖεσαν καὶ 
σὺν πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἐπὶ 'Ῥωμαίους ἐγένοντο. ὁ δὲ Σέργιος σὺν τῷ 

Πουδεντίω τούτοις ἀπήντησεν, καὶ μάχης κροτηθείσης, Πουδέντιος 

μὲν πολλοὺς ἀποβαλὼν θνήσκει. Σέργιος δὲ εἰς ἄφατον φόβον ἐμ- 

πεπτωκὼς ἐπὶ Καρχηδόνα ἔπλευσε πρὸς Σολόµμωνα. rov αὐτοῦ δεῖον. 

πᾶσαν δὲ τὴν Τρίπολιν Μαυρούσιοι ἀπέλιπον. o£ δὲ βάρβαροι ἅπαντα 

ληϊσάμενοι τὰ ἐκεῖ χωρία ἐξανδραποδίσαντές τε πλῆθος Ρωμαίων ἐπὶ 
Ηεντάπολιν ᾖεσαν. ὁ δὲ Κῦρος γνοὺς φυγὰς εἰς Καρχηδόνα κατέπλει. 

οἱ δὲ βάρβαροι. μηδενὺς ἀντιστάντος αὐτοῖς, Βερονίκην τὴν πόλιν 
ἑλόντες ἐπὶ Καρχηδόνα ἐστρότευσαν, καὶ εἰς τὺ Βυζάκιον ἀφικόμενοι 
πλεῖστα ἐξ ἐπιδρομῆς τῶν ἐκεῖ ἐληΐσαντο χωρία. ᾽άντάλας δὲ | ἔχθραν 
ἔχων πρὺς Σολόμωνα, διότι τὸν αὐτοῦ ἀδελφὺν ἔκτεινεν, τοῖς βαρ- 

βάροις ἐνοῦται καὶ κατὰ Καρχηδόνος καὶ Σολόµωνος τούτους ὡδή- 
/ησεν. Σολόμων δὲ ταῦτα ἀκούσας, παραλαβὼν τὸ στράτευμα κατ 

αὐτῶν ὥρμησεν. ἐλθὼν δὲ εἰς Βέστην τὴν πόλιν ἓξ ἡμερῶν Καρ- 

χηδύνος ὁδὺν ἀπέχουσαν ἐν αὐτῇ ἐστρατοπεδεύσατο, ἧσάν τε σὺν 

αὐτῷ Κῦρος καὶ Σέργιος καὶ Σολόμων ὁ νέος, of τοῦ Βάκχου παϊδες. 
ἰδὼν δὲ τὺ πλῆθος τῶν βαρβάρων καὶ δειλιάσας ἔπεμψε πρὺς τοὺς 
ἄρχοντας αὐτῶν µεμφόμενος αὐτούς, ὅτι ἕνσπονδοι Ρωμαίων ὄντες 

ὕπλα κατ αὐτῶν ἐκίνησαν, ἀξιῶν δὲ τὴν εἰρήνην κρφατύνεσθαι καὶ 

1 ἀδελφοὶ παῖδες g. — ἐστάλησαν d. — ἐν om. g. — 2 Κύρος f. — 
3 αὐτῶν dhy αυτῶν sine spir. ο ἑαυτῶν g. — 4επτιμάγναν Proc. επτημάγναν 
m Μέπτη µάγναν e Πέπτην µάγναν f Πεπτήμαγναν z 4επτημαγναν Sine ace, 
c Πεπτίμεγναν d. — 6 τοὺς δοκιµ. τῶν βαρβάρων x. — 8 προαστείοις ᾳ στρα- 
τείᾳ d. — 8 τούτους--- ἕκτεινεν om. f. — 11 ἴεσαν z. — 12 σὺν ante πᾶσι 
Om. y. — ἄραντες post ἄλλοις add. z. — ἐπὶ Ῥωμαίοις mz. — 13 Πουβεντίῳ 
rt Πουβέντιος x. — 16 Σολομῶνα h Σολώµονα e item v. 22, — 17 τε om. g 
τό m, — 18 ἴεσαν efz -- Κύρος de. — 19 μηδεῖνος em μηδῖνος f. — 
21 ἐκεῖσε d. — νταλας dh sine acc. c. — 33 πρὸς Σολ. ἔχων x. — τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ c, — 38 Σολομῶνος h Zoióuorog e. — 34 Σολομῶν απ Σολώ- 
μον e, — 925 Τεβέστην Proc. — 36 080v -- σὺν αὐτῷ om. em. — ἑστράτευσεν g. 
— τε] δέ fh. — 27 Κύρος defg. — Σολομῶν z. — Βάγχου f. — 358 καὶ δει- 
λιώσας τῶν βαρβάρων g. — 29 ἐνσπονδή f. — 30 ἐκίνουν h. — ἀξιῶν g Proc. 
ἄξιον rell. 
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ὕρχοις βεβαιοῦσθαι. οἱ δὲ βάρβαροι χλευάσαντες τὰ εἰρημένα ἔφησαν: 

ἐπειδὴ Σέργιος εἰς τὸ εὐαγγέλια ὀμόσας καλῶς ἐφύλαξε τοὺς ὕρ- 

κους ἀποκτείνας τοὺς ὀγδοήκοντα, πῶς νῦν ὑμῶν πιστεύσοµεν τοὺς 

6pxove;" | πολέμου δὲ κροτηθέντος, τρέπονται οἱ ᾿Ῥωμαῖοι. τοῦ δὲ 

ἵππου ὁκλάσαντος κτείνεται Σολόμων, καὶ of τούτου δορυφόροι. | 

Σέργιος δέ, ὁ τούτου ἀνεψιός, τὴν τῆς 4ιβύης ἀρχὴν ὑπὺ τοῦ βασι- 

λέως ἐνεχειρίσθη. Ἰωάννης δὲ ὁ Σισιννιόλου καὶ of λοιποὶ ἄρχοντες 

μῖσος πρὺς róv Σέργιον μέγα ἐκίνησαν. ὥστε μηδὲ ὕπλα κατὰ τῶν 

ἐχθρῶν αἴρειν βούλεσθαι. καὶ οἳ βάρβαροι ἀδεῶς πάντα ἐληΐζοντο. 

᾽Αντάλας δὲ ἔγραψε τῷ βασιλεῖ Ἰουστινιανῶ, ὅτι || “πάντες Μαυρού- 
σιοι τὴν σὴν φιλίαν καὶ δουλείαν αἱροῦνται. ἀλλὰ τὴν Σολόμωνος 

καὶ τῶν τούτου ἀνεψιῶν βιαίαν ἐπαγωγὴν οὐχ ὑποφέροντες ἐτυράν- 
νησαν. τούτους παράστειλον, καὶ εἰρήνη ᾿Ρωμαίοις καὶ Μαυρουσίοις 
συνίσταται... ὁ δὲ βασιλεὺς τοῦτο ποιῆσαι οὐ κατεδέξατο" | ὁ δὲ 
᾽ντάλας καὶ ó τῶν Μαυρουσίων στρατὺς συνήχθησαν αὖθις ἐν 
Βυζακίῳω, καὶ σὺν αὐτοῖς Στότζας στρατιώτας ὀλίγους καὶ Οὐανδή- 

λους ἔχων. οἱ δὲ 4έβυες παρεκάλουν Ἰωάννην τὺν Σισιννιόλου 

στράτευμα ἀγεῖραι καὶ κατὰ τῶν πολεμίων χωρῆσαι σὺν Ἱμερίῳ, τῷ 

ἄρχοντι τῶν ἐν Βυζακίω καταλόγων. ὁὃ δὲ λαβὼν rov στρατὸν ἐπὶ 

τοὺς πολεµίους Πει, Ἱμέριον προάγειν κελεύσας. συμβολῆς δὲ γενο- 
µένης ἠττῶνται '"Pouctot, | καὶ συλλαμβάνονται οἳ βάρβαροι τὺν 
Ἱμέριον ζῶντα σὺν τῷ στρατῷ αὐτοῦ: καὶ τοῦτον εἰς φυλακὴν ἀπο- 
Θέμενοι τοὺς στρατιώτας Στύτζα παρέδωκαν ὁμολογοῦντας κατὰ 
ἹῬωμαίων στρατεύεσθαι. παραλαμβάνουσι δὲ δόλω διὰ τοῦ Ἱμερίου 

᾿4δράμυτον τὴν πόλιν. | καὶ of μὲν τῶν 4ιβύων εἰς Σικελίαν κατ- 
épvyov, ἄλλοι δὲ εἰς ἄλλας νήσους καὶ εἰς Βυζάντιον. Μαυρούσιοι 

δὲ καὶ Στότζας ἐν ἀδείᾳ πολλῇ τὴν 4ιβύην πᾶσαν ἐληΐζοντο. of δὲ 

ἐν Βυξαντίῳω εἰσελθόντες 4ίβυες ἐδέοντο τῷ βασιλεῖ, ὅπως στρά- 

revue καὶ στρατηγὺν ὄριστον εἰς 4ιβύην ἀποστείλῃ. || ὁ δὲ βασιλεὺς 

1 ἠρημένα f. — 3 ἡμῶν ᾳ ἡμῶν ὑμῶν h. — πιστεύσωµεν dgy. — 5 Xo- 
louàdv h. — 7 Σισινιόλου hm, — 8 μήτε emz om.f. — τῶν om. f. — 9 ἀδεῶς 
πάντα x Proc. πάντα ἀδεῶς yz. — 10 νταλας ehm Ανταλᾶς f Avroldg g 
νταλας Sine acc. c. "AvsAag d. — πάντες om. em. πάντες οἱ Μαυρ. f. — 11 τήν] 
τοῦ d. — Σολομῶνος h Σολώμονος c. — 13 τῶν-- ἀνεφιόν Í τὸν ἀνεψιόν em. 
— πούτων h. — τὴν βιαίαν d. — εὐσαγωγήν (sic) h. — οὐ φέροντες d. — 
13 xal Μαυρουσίοις om. y, — 14 ποιῆσαι τοῦτο d. — ὁ δὲ A»r. x Avr. δέ mz 
νταλας (om. ὁ 8f) ef. — 15 "Avralag dhy ᾽Ανταλᾶς g sine acc. ο. --- αὖθις] 
ἄμφω h. — 16 Τζότας gy Τζῶτζας h. — Οὐανδηλούς df sine acc. ο. — 
17 τὸν] τό y. — Σισινιόλου h. — 18 ἐγείραι cz, — Ἡμερίω dhy. — 360 ᾿Ημέ- 
ριον y Ἡμερίῳ dh '"Ipsoéo cg. — 921 of Ῥωμαῖοι fm. — 22 Ἡμέριον dhy. — 
93 Στοτζά d Ίζότία gy "torte h. — 34 τοῦ om, d. — 'Hyusgíov dhy. — 
25 ᾽δράμυντον x Αδραμητόν Proc. — 27 Tfórfog gy Τζῶτζως h. — 929 ἄπο- 
στεί1ῃ. ὠπέστειλε δὲ ὁ fecilevg? 
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᾿4ρεόβινδον σὺν στρατιώταις ὀλίγοις. ἄνδρα μὲν εὐγενῆ καὶ εὔβου- 

Aov, ἔργων δὲ πολεμίων οὐδαμῶς ἔμπειρον, καὶ σὺν αὐτῷ ᾿4θανά- 
σιον καὶ ᾽άρμενίους ὀλίγους, ὧν ᾽άρταβάνης τε καὶ Ἰωάννης ἦρχον, 
οἱ ᾿4ρσακίδαι. οὐ μὴν οὐδὲ Σέργιον µετεπέµπετο. ἀλλὰ καὶ αὐτὸν 
σὺν ᾿4ρεοβίνδω 4ιβύης στρατηγοὺς εἶναι ἐκέλευσεν' Σέργιον μὲν vov 
πόλεμον διενεγχεῖν πρὺς τοὺς ἐν Νουμιδίᾳ βαρβάρους. ᾿4ρεόβινδον 

δὲ πρὺς τοὺς ἐν Βυζακίω Μαυρουσίους διαµάχεσθαι. ᾿ρεόβινδος 

δὲ τὴν 4ιβύην καταλαβὼν καὶ τὺ ἥμισυ τοῦ στρατοῦ παραλαβὼν 

Ιωάννην τὸν Κωνσταντιόλου | κατὰ Στότζα καὶ τῶν βαρβάρων 

ἀπέστειλεν. Ἰωάννης δὲ τὰ πλήθη τῶν πολεµίων Θεασάµενος ἠναγ- 
κάσθη χεῖρα αὐτοῖς ἐπιβαλεῖν. 3v δὲ ἐν ἔχθρα µεγάλῃ μετὰ Στότζα, 

ὥστε ἑκάτερος ηἠὔχετο φονεὺς τοῦ ἑτέρου γενέσθαι καὶ οὕτως ἀπο- 
θανεῖν. τῆς δὲ μάχης γενομένης, ἀμφύτεροι τῶν στρατοπέδων ἐξ- 
ελθόντες ἐπ) ἀλλήλους ᾖλθον. ὁ μὲν οὖν Ἰωάννης τείνας τὺ τόξον 

κατὰ rov δεξιὸν βουβῶνα τῷ Στότζα ἐπέτυχεν, ὃς μετ ὀλίγας ἡμέρας 
τέθνηκεν. οἱ δὲ βάρβαροι θυμῷ πολλῷ ἐπὶ τοὺς πολεμίους χωρή- 
σαντες, πλῆθος ἄπειρον ὄντες, τόν τε Ιωάννην καὶ Ρωμαίους ἅπαν- 
τας ἀπέκτειναν. τοῦτον δέ φασιν εἰρηκέναι' "405v τινα Δάνατον 

Proc. 1, 515 Βνήσκω, τῆς εὐχῆς µου εἰς Στύτζαν πληρωθείσης"'΄ | καὶ ὃ Στότζας 

μαθὼν τὺν τοῦ Ἰωάννου θάνατον ἐν χαρᾷ ἐτελεύτησεν. θνήσκει δὲ 

καὶ Ἰωάννης ὁ ᾽ἁρμένιος. ὃ δὲ βασιλεὺς ταῦτα ἀκούσας περίλυπος 

γέγονε καὶ rov Σέργιον τῆς ἀρχῆς παραλύσας µετεπέµψατο, 4ρεο- 
ῥίνδω δὲ uóvo τὴν τῆς 4ιβύης ἀρχὴν ἐνεχείρισεν. μετὰ δὲ δύο 

µῆνας Γονβάριός τις, τῶν ἐν Νουμιδίᾳ καταλόγων ἡγούμενος, δόλον 

µελετήσας κατὰ ᾿4ρεοβίνδου λάθρα τοῖς Μαυρουσίοις ἐδήλου, ὅπως 

κατὰ Καρχηδύνος χωρήσωσιν. αὐτίκα γοῦν £x τε Νουμιδίας καὶ 

Βυζακίου πολεµίων στρατὺς εἰς ταὐτὸ ἀγηγερμένος ἐπὶ Καρχηδόνα 
σπουδῇ Πεσαν. ἡγεῖτο δὲ Νουμιδῶν μὲν Κουτξίνας καὶ Ἰαύδας. 
Βυζακίων δὲ ᾽άντάλας. συνῆν δὲ αὐτοῖς καὶ Ἰωάννης ὁ τύραννος 

1 σὺν τοῖς στρατεύµασιν ὁλίγ. g. — 4 Αρσακίδαι Proc. Αρσακίδες z o- 
σάκιδες dem Αρσώκιες f Αρσακιδες sine acc. ο, — 5 καὶ Xégy. µέν d. — Σερ- 
γίῳ em «Σέργιον f sed ov in lit. sec. m. — 6 Νουμηδίᾳ codd: praeter m. — 
7 τοὺς iv ἸΜαυρουσίᾳ ἸΜανυρουσίους βαρβάρους d τοὺς ἐν Μαυρουσίᾳ βαρβάρους 
c. — 9 Σισιννιόλου Proc. -- Τξότα gy Τζώτζα h. — 11 Tfórfa yz. — 
12 ἑκατέρους y. — εὔχετο c. — 18 γεναµένης f. — 14 ἐπ ἀλλήλοις d. — 
16 Στοτᾷ x Ίζότία gy Tforfo h. — 16 molio θυμῷ yz. — 18 ἡδύν] nàdsivf 
ἰδεῖν em. — 19 Tforfav gy Τξῶτξαν h. — Tfoórfag yz. — 20 τὸν Ἰωάννου z 
τοῦ Ἰωάννου ef. — 51 ταῦτα om. f, — 92 τῆς d τε rell. — 23 ἐνεχείρησεν 
dfh. — 94 Γοτθάριος xz. — Νουμηδίᾳ codd. — κατάλογον y. — 95 ὕπως] καὶ 
πῶς h. — 26 Novunóíag («δείας h) codd. — 9" ἐγηγερμένος h et ut vid. m. — 
28 ὕεσαν yz. — Νουμιδῶν em Νουμηδῶν f Νουμηδίων xz — Κουτξζίνας Proc. 
Κουντζίνας xy Κουντξῖνας v. — Ἰαβδάς g Ἰαβδᾶς h '"Hafüag em '"Hafóac f 
Havó«g sine spir. ο 4vóag d. — 29 Βυζακίου x Βυζακηνῶν Proc. ---νταλας 
dyz sine acc. c. 
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σὺν τοῖς στρατιώταις ἀντὶ Στότζα. ταῦτα γνοὺς ᾿άρεόβινδος Γον- 

Θαρίῳ ὡς φίλῷ δαρρῶν ro στράτευμα παραδοὺς σὺν ᾿άρταβάνῃ 

καὶ τοῖς ᾽ἁρμενίοις κατὰ τῶν πολεμίων ἔστελλεν. | ὁ δὲ Γόνθαρις 

τὸν ἑαυτοῦ µάγειρον ἐκ Μαυρουσίων ὄντα πρὺς τοὺς βαρβάρους 

ἀπέστειλε πρὺς ᾽άντάλαν εἰπεῖν, ὡς αὐτῷ Γόνθαρις βούλεται τῆς 

4ιβύης ἀρχῆς κοινωνὺν λαβεῖν. ὁ δὲ ᾽άντάλας τὸν μὲν λόγον ἀσμένως 

ἤκουσεν, ἀπεκρίθη δέ, ὡς οὐκ ἀσφαλῶς διὰ µαγείρου τὰ τοιαῦτα 

διοικεῖσθαι. ταῦτα Γόνθαρις ἀκούσας Οὐλίθεον., τὺν αὐτοῦ ὃδορυ- 

φόρον, ὡς πιστὺν πρὺς ᾽Αντάλαν ἔπεμψεν, παρακαλῶν αὐτὸν πλη- 

σιάσαι τῇ Καρχηδόνι. ὅπως αὐτὸς τὸν ᾿4ρεόβινδον ἀνέλῃ. Οὐλίθεος 

δὲ κρυφῇ τῷ ᾽άντάλα συνέτυχεν., καὶ συνεφώνησαν, ἵνα 0 μὲν ᾿άν- 
τάλας τοῦ Βυζακίου ἄρχῃ καὶ τὸ ἥμισυ τῶν ᾿4ρεοβίνδου χρημάτων 

Λάβηῃ καὶ χιλίους πεντακοσίους στρατιώτας Ρωμαίους σὺν αὐτῷ, 
Γόνθαρις δὲ τὺ βασιλέως ἀξίωμα Λλάβῃ καὶ Καρχηδόνος τὺ κράτος. 
ταῦτα διαπραξάµενος Οὐλίδεος ἐπανῆκε πρὺς Γονθάριδα. οἳ δὲ 

βάρβαροι κατὰ Καρχηδύνος σπουδῇῃ πολλῇ ᾖΠεσαν. καταλαβόντες δὲ 

τὸ «έκιμον καὶ στρατοπεδευσάµενοι ἐν αὐτῷ || τῇ ὑστεραία. ἐπὶ Καρ- 
χηδόνα ἐχώρουν. ὑπαντήσαντες δὲ τοῦ ᾿Ρωμαίων στρατεύματος ἄπροσ- 
ῥοκήτως αὐτοῖς συνέβαλον καὶ πολλοὺς τῶν Μαυρουσίων ἔἕκτειναν. 

οὓς δὴ ὁ Γόνθαρις κακίζων ἐπέσκωατεν ὡς βρασυνοµένους, καὶ τὰ 

τῶν Ῥωμαίων πράγματα εἰς κίνδυνον φέρειν. ὁ δὲ ᾿άρεύβινδος 
πέµψας πρὺς Κουτζίναν παρεκάλει προδύτην αὐτὸν γενέσθαι Mav- 
ρουσίων' ó δὲ ὡμολόγησε τοῦτο ποιεῖν. ἄπιστον γὰρ τὸ τῶν Μαυ- 

ρουσίων γένος πρός τε ἀλλήλους καὶ πρὸς ἅπαντας. ταῦτα ᾿4ρεύ- 

βινδος τῷ Γονθάριδι ἐθάρρησεν. ὁὃ δὲ παρῄνει τῷ ᾿4ρεοβίνδῳ τῷ 
Κουτξίνα μὴ πιστεύειν, Οὐλίθεον δὲ ἀποστείλας τῷ ᾽άντάλα ταῦτα 

1 σὺν τοῖς λοιποῖς στ. d. — στρατιώταις fg Proc. στασιώταις em στασια- 

σταῖς hx, — Στοτᾶ ο Στοτά d ΊΤζότζα yz. — Γοτθαρί x Γογθαρίνῳ y. — 
2 παραδούς om. x. — 3 Γόνθαρης Ὦ Γότθαρις κ Γόγθαρις fm. Γογάθαρις e. 
— 5 "Avraiav díz sime acc. c. — Γότθαρις κ Γόγθαρις y. — 6 4ιβύης ἆ αι- 
βύος cyz 4ιβύων Proc. — "Avroleg dz. ᾽Ανταλᾶς f sine acc. ce. — μὲν om. g. 
— 8 Γότθαρις x Γόγθαρις y Γότθαρος g. — Οὐλήθδεον x. — 9 Ανταλαν dhy 
Ανταλάν g sine acc. ο, — 10 ἀνελεῖ hy. — Οὐλήθεος c Οὐλίθον m. — 11 τῷ 
Avr. κρυφῇ yz. — τῷ Avtalo d τῷ Άνταλᾳ sine acc. ο τῷ Ανταλᾷ g τῷ 'Av- 
ὅαλα h τὸν νταλαν y. — συνεφώνησεν y. — Άνταλας dhy Ανταλᾶς g sine 
acc, c. — 19 ἄρχει hy. — 18 λάβοι g. — 14 Γότθαρις gx Γόγθδαρις y. — 
Ίάβοι yz. — 15 Οὐλήθεος c. — Γονθάριδι]Ί Γοτθάριδακ Γοτθαρίδαρ Γογθά- 
ριδα e Γογθαρίδα fm. — 16 ἴεσαν yz. — 17 ἐπὶ Καρχηδόνος g. — 18 δέ 
τινες τοῦ P. στρ. — 19 αὐτοῖς om. h. — συνέβαλλον g. — 90 Γότδαρις x 

Γόγθαρις gy. — θρασυνόµενοι hxy αμ g. — 22 Κουτζῦῖα» ᾳ Κουν- 
τζιναν sine acc, ο. — αὐτοῦ y. — 38 ὁμολόγησεν hy. — γὰρ] δέ d. — 34 ἁλιή- 
Ίους d εἰ πι manw corr. ἄλλους cyz. — 25 τῷ] τὸ ef. — Γοταριδι sine acc. 
d Γογθαρίδα y Γονθαρίω h Γοτθαρι sine acc, c. Γόγδαρι g. — 26 Κουτξῖνα 
g Κουκουτζίνα e Κουντζινά ἆ Κουντζινα sine acc, c. — Οὐλήθεον x Οὐλίσθεον 
h, — "AvtaAe dfh Avral& g sine acc. c. 
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ἐμήνυσεν. | Γόνθαρις δὲ κτεῖναι τὺν ᾿4ρεόβινδον λάθρα διενοεῖτο 
καὶ πείθει τοῦτον ἐξελθεῖν τῆς Καρχηδόνος καὶ ἐν τῷ πολέμω εὑρε- 

Ove. ὁ δὲ ᾿4ρεόβινδος ἄπειρος τοῦ πολέμου Ov, τὰ ὕπλα περι- 

βαλέσθαι μὴ δυνάµενος ἀνεβάλετο" καὶ οὕτως ὁ χρόνος προῆλθε τῆς 

ἡμέραρ. Ói0 δὴ τὴν παράταξιν εἰς τὴν αὔριον ἀποθέμενος ἠσύχασεν. 
Γόνθαρις δὲ αὐτὸν ἐξεπίτηδες τὴν µέλλησιν ποιεῖσθαι ὑποπτεύσας, 

ἅτε τῶν πραττοµένων αἰσθόμενον, ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς κατ αὐτοῦ 
ἐτυράννησεν. | ̓4ρεόβινδος δὲ κατὰ τάχος τὴν Καρχηδόνα καταλιπὼν 
καὶ φυγῇ χρησάµενος, εἰς ναῦν τε εἰσελθδὼν ἐπὶ τὺ Βυζάντιον 

πορεύεσθαι ἤμελλεν. εἰ μὴ χειμὼν μεταξὺ ἐπιγενόμενος διεκώλυσεν. 

ἀποστείλας δὲ ᾽άθανάσιον ἐν Καρχηδόνι µετεπέμψατό τινας, ἐν oic 
καὶ ᾿ρταβάνην, ὅστις πολλὰ παρῄήνει τῷ ᾿άρεοβίνδῳ, μήτε &va- 

πεπτωκέναι μήτε δειλιαίνειν καὶ δεδιέναι τὸν Γονυθάριδα, ἀλλ᾽ x^ αὐτὸν 
ὁμοῦ σὺν πᾶσι τοῖς αὐτῷ ἐπομένοις ἰέναι, πρίν τι περαιτέρω γε- 
νέσθαι κακόν. | ὁ δὲ Γόνθαρις τὸν ᾿4ρεόβινδον εἰς τοὺς στρατιώτας 
ὀιέβαλλεν ὡς ἄνανδρόν τε καὶ δειλὸν καὶ τὰς ῥόγας τούτοις μὴ 

βούλεσθαι διδόναι. ὁ δὲ ᾿άρεόβινδος σὺν ᾽άρταβόνῃ καὶ τοῖς ἔπο- 
µένοις κατὰ Γονθάριδος ἦλθεν. καὶ γίνεται μάχη £v τε ταῖς ἐπάλξεσι 

καὶ ταῖς πύλαιςο. τῶν δὲ στρατιωτῶν o( πλεῖστοι οὐκ ἔγνωσαν τὰ 

ὑπὺ Γονβδάριδος µελετηθέντα., καὶ συναγόµενοι κατ αὐτοῦ ὡπλίζοντο. 

ὁ δὲ ᾿άρεόβινδος ἰδὼν ἀνθρώπους ατεινοµένους, ἀήθης Ov τοῦ 
τοιούτου θεάματος, τὴν δειλίαν οὐκ ἐνεγκὼν ἔφυγε καὶ εἰς τὸ τῆς 

παραθαλασσίας µοναστήριον. | Όπερ Σολόμων ἐδείματο καὶ περιετεί- 

χισεν ὡς φρούριον ἀσφαλές, εἰς αὐτὸ κατέφυγε σὺν τῇ γυναικὶ καὶ 

τῇ ἀδελφῃ. τότε καὶ ᾽Αρταβάνης φυγῇ ἐχρήσατο. Γόνθαρις δὲ κατὰ 
κράτος νικήσας τὸ παλάτιον ἔλαβεν. µμεταπεμφάμενος δὲ τὺν τῆς 

πόλεως ἀρχιερέα καὶ ᾽4δανάσιον τὰ πιστὸ τῷ ᾿4ρεοβίνδω ἐκέλευσε 

διδόναι καὶ εἰς τὸ παλάτιον αὐτὸν ἀγαγεῖν, ἀπειλήσας πολιορκήσειν 
αὐτὸν ἀπειθήσαντα καὶ µηκέτι αὐτῷ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τὰ πιστὰ 
δώσειν. ὁ δὲ παρὰ τοῦ ἐπισκόπου ᾿Ρεπαράτου τὰ πιστὰ λαβὼν | τῷ 
Γονθάριδι εἰς ὄψιν ἦλθε καὶ πρηνὴς πεσὼν ἔχειτο τὴν ἱκετηρίαν 

1 Γότθαρις gx. Γόγδαρις y ilem v. 6. — 4 δυνόµενος g. — ἀνεβάλλετο g. 

— Ἱ αἰσθόμενος hy αἰσθόμι g. — 9 εἰς ναῦτε tic. chy. — 10 ἐπιγινόμενος eh. 
— 11 µετεπέµπετο d. — 13 µήτε δὲ δειλιᾶν d. —  δειλιαίνειν καὶ om. y. — 
Γοτθάριδα xz Γογθάριδα y. — 14 ὁμοῦ om. em. — αυτῷ sine spir. ο £x 
αὐτῷ y. — 15 κακῶν g. — Γότθαρις gx Γόγθαρις y. — 106 διέβαλεν x. — 
τούτῳ C αὐτῶν d. — 18 Γοτθάριδος xz Γογθάριδος y item v. 20. — διῆλ- 
Qrv f. — ct Om. y pr. m. sprscr. in h. — 19 ταῖς πύλαις] ταῖς λοιπαῖς codd. 
ταῖς Àowmaig πύλαις Goar. — 90 x«v' αὐτῶν d. — 21 καὶ ἀήθης d. — 23 Σο- 
λομῶν z Σολομών f, — 26 Γόνθαρις ο Γόνθαρι m. Γότθαρις xz. Γόγδαρις f. 
— 98 ἀγάγαι ef ἀγάγεσθαι m. sed in mg. εἶχεν ἀγάγαι. — πολιορκήσιν y. — 
29 ἀπιθήσαντα ο, — τὰ Om. x. — 30 δόσιν y. — Ῥεπανάτου ch ᾿Ρεπεάτου g. 
— 981 Γοτθάριδι κ Γοτθαρίδη z Γόγθαρι y. 
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αὐτῷ τὰ εὐαγγέλια πφροτεινόµενος. ἐφ᾽ à và πιστὰ ὁ [ερεὺς αὐτῷ 

δέδωκεν. ó δὲ Γόνθαρις τοῦτον ἀνέστησεν ὁμωμοκὼς αὐτῷ ἐπὶ 

πάντων μηδὲν αὐτῷ κακὺν ποιεῖν, ἀλλὰ τῇ ὑστεραίᾳ σὺν τῇ γυναικὶ 

καὶ τοῖς χρήµασιν αὐτοῦ εἰς Βυζάντιον στέλλεσθαι. vOv δὲ [ερέα 

ἐποπεμφάμενος ᾿άρεόβινδον καὶ ᾿4θανάσιον συνδειπνεῖν ἐν τῷ παλα- 
río ἔλαβεν. ἐτίμησε δὲ τὸν ᾿ρεόβινδον καὶ πρῶτον αὐτοῦ ἐπὶ τῆς 
στιβάδος κατέκλινεν. δειπνήσαντα δὲ αὐτὸν ἐν κοιτῶνι καθεύδειν 

ἐκέλευσεν. ἀποστείλας δὲ Οὐλίδεον σὺν ἑτέροις τισὶ κωκύοντά τε 

καὶ ὀλολυγμοῖς χρώμενον τοῦτον ἔκτεινεν. ᾽4θανασίου δὲ ἐφείδατο 
διὰ τὺ γῆρας. | τῇ δὲ ἐπαύριον τὴν τούτου κεφαλὴν τῷ ᾽άντάλα 
ἔπεμψεν, τὰ δὲ χρήματα κατασχὼν οὐδὲν τούτῳ κατὰ τὰς συνθήκας 
δέδωκεν. ᾽Αντάλας δὲ μαθὼν τὰ εἰς ᾿4ρεόβινδον πεπραγμένα καὶ 
τὰς τοῦ Γονβάριδος ἐπιορκίας λογισάµενος Ἰουστινιανῷ τῷ βασιλεῖ 

προσχωρεῖν ἤθελεν. ᾽άρταβάνης δὲ τὰ πιστὰ λαβὼν παρὰ τοῦ Γον- 

Βάριδος εἰς τὸ παλάτιον σὺν τοῖς ᾽άρμενίοις ἀνέβη καὶ τοῦ τυράννου 
ὑπηρέτης εἶναι ὡμολόγησεν, λάθρα δὲ τοῦτον ἀνελεῖν ἐβουλεύετο. 
Γρηγορίῳ δὲ τῷ ἀνεψιῷ καὶ ᾽άρτασηρίω τῷ | δορυφόρω δαρφήσας 
τὺ βούλευμα ἔφη αὐτῷ Γρηγόριος" "viov Go(, ᾽άρταβάνη, πάρεστι 

uóvo τὺ Βελισαρίου ἀναδήσασθαι κάλλος. ὁ μὲν γὰρ στρατιάν τε 
καὶ χρήματα μεγάλα παρὰ βασιλέως λαβὼν καὶ ἄρχοντας συνεποµέ- 

νους καὶ στόλον. otov οὐδέποτέ τις ἠκηκόει, πύνῳ πολλῷ τοῖς 

Ῥωμαίοις τὴν 4ιβύην ὑπόφορον κατεστήσατο" νῦν δὲ ὡς ἐξ ἀρχῆς 
πάλιν γέγονεν εἰ τὸ ἀρχαῖον 4ιβύη ἀποστατήσασα, ἐν Gol uóvo 

κεῖται ταύτην πάλιν τῷ βασιλεῖ προσενεγκεῖν καὶ τὰ πράγματα ὅδια- 

σώσασθαι. Λλογίζου δὲ τὺ σὺν γένος, ὅτι ᾿4ρσακίδης ἀνέκαθεν cl, 
καὶ ὕτι εὐγενὴς Qv ἀνδραγαθίζεσθαι dsl πρέπει καὶ πολλὸ ἔργα 

ὑπὲρ ἀρετῆς ἐπιδεικνύειν. νέου γὰρ Sob ὄντορ, ἐνθυμήθητι ὡς 
᾽κάκιον, τὸν ᾽άρμενίων ἄρχοντα, καὶ Ἰζίαν, τὺν ᾿Βωμαίων στρα- 
τηγόν, ἐν πολέμοις ἔκτεινας Χοσρύῃ τε, τῷ βασιλεῖ τῶν Περσῶν, 

1 ὁ ἀρχιερεύς d. — 2 Γότῦαρις κε Γόγθαρις y. — τοῦτο c. — 4 ἄρχιε- 
ρέα d. — D συνδειπνεῖν om. d. δειπνεῖν h, — 6 αὐτόν Proc. — 7 καθενδῆσαι d, 
— 8 Οὐλήθεον c. — κοκύοντα y κοκκύοντα z. — 9 ἀθανασίω yz. — 10 διὰ 
γῆρας mg διαγήρας de Ov ἀγείρας h. — "Avrale dfh vralG g Ανταλά em 
sine acc. c. — 11. 12 δέδωκε κατὰ τὰς συνθήκας d. — 12 ἄνταλας dfh ντα- 
λᾶς g sime acc. €. — 13 Γοτθάριδος xz Γογθάριδος y item v. 14, — 14 ρτα- 
βάνη y. — 16 ài] τε d. -— 17 Ἡρτασιρίῳ fh. — τῷ δορυφόρῳ om. h. — 
18 »óv ef. — πάρεστη hy. — 19 τῷ Βελισαρίω h. — κάλλος] πλέος Proc, — 
στρατείαν yz στρατίαν d στρατιαν sine acc. c. — 20 συνεπόµενος ehm. — 
92 τὴν 4ιβύην τοῖς Ῥωμαίοις y. — 93 ἀποστήσασα f. — 25 ὅτι σαρκίδης y. — 
ἀνέκαθεν, εἰ καὶ cegm ἀνεκάθισεν, εἰ xal f. — 36 πρέπεις xz. — 927 ὅσα 
Ἠκάκιον xz ὡσάκιον πι ὡσάκων e. — 28 Ἁρμενίον e corr. ex Αρμένιον. Ag- 
µένιον rell, — Τξίαν x ΊΤζάζαν y Τζιτζᾶν z Xírraw Proc. — τόν] τῶν h. — 
929 τῶν Περσών om, m. 
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συνεστράτευες. τοιοῦτος δὲ Qv μὴ περιῖδῃς | τὴν ᾿Ῥωμαίων ἀρχὴν 
ὑπὺ κυνὺς μµεθύοντος κατεχοµένην. ἐγὼ δέ σοι καὶ ᾿4ρτασήριος ὅσα 
εἰς δύναμιν ἐπιτάττοντι ὑπουργήσομεν.. Γόνθαρις δὲ τὸν ᾿άρτα- 
βάνην ἡγεῖσθαι τοῦ δτρατοῦ ἐπί τε ᾽ντάλαν καὶ Μαυρουσίους τοὺς 

ἐν Βυζακίω ἐκέλευσε χωρεῖν. | συνῆν δὲ αὐτῷ καὶ Ἰωάννης, ὁ τῶν 
στασιαστῶν ἄρχων, καὶ Οὐλίθεος ὁ δορυφόρος" εἴποντο δὲ αὐτῷ 

καὶ Μαυρούσιοι,. ὧν Κουτζίνας ἦρχεν. συμβαλὼν δὲ τῷ ᾽άντάλα 
καὶ τοῖς βαρβάροις τούτους ἐτρέφατο. ἐθελοκακήσας δὲ ᾿4ρταβάνης, 

ἐκ τοῦ αἰφνιδίου στρέψας τὺ βάνδον εἰς τὺ στρατύπεδον ἤλαυνεν. 
Οὐλίδεος δὲ κτεῖναι τοῦτον εἰς rÓ στρατόπεδον διενοεῖτο. ᾿ἄρτα- 

βάνης δὲ ἔφασκε δεῖσαι. μὴ ἐξ ᾽αδραμύτου τῆς πόλεως ἐξελθόντες 
of βάρβαροι βοηθήσωσι τοῖς ἐναντίοις καὶ ἀνήκεστα ἔργα εἰς ἡμᾶς 

πράξωσιν' ἐλλὰ Γονθάριδα σὺν παντὶ τῷ στρατῷ ἐληλυθέναι, καὶ 
οὕτως πάντας ἑλεῖν. | καὶ ἀναστρέψας εἰς Καρχηδόνα τῷ τυράννῳω 
ταῦτα ἀπήγγειλεν. ὁ δὲ τύραννος τῷ [ασιφίλω βουλευσάµενος 

ἅπαντα μὲν διενοήὂη τὺν στρατὺν ἐξοπλίσαι καὶ σὺν αὐτῷ στρατεύ- 

σασθαι. φύλακας δὲ uóvove τῇ πόλει καταλιπεῖν. καθ ἑκάστην δὲ 
ἡμέραν πολλοὺς ἀνῄρει ὁ Γόνθδαρις ἐξ ὑποφίας. ἐξελθὼν δὲ τῆς 

Καρχηδόνος ἐν προαστείω. οὗ δὴ στιβάδες ἦσαν ἐκ παλαιοῦ τρεῖς, 

ἐν αἷς κατεκλίθη σὺν ᾽4ρταβάνῃ καὶ ᾿4θανασίω καὶ Πέτρῳ. τῷ δορυ- 
φύρω Σολόμωνος. ᾿4ρταβάνης τοίνυν τὺν καιρὺν ἐπιτήδειον εἰς τὸν 

τοῦ τυράννου φύνον οἰόμενος | Γρηγορίω τε καὶ ᾽άρτασηρίῳ καὶ 

δορυφόροις πιστοῖς τρισὶ τὸ πρᾶγμα ἐδάρρησεν' καὶ τοὺς μὲν δορυ- 
φόρους σὺν τοῖς ξίφεσιν ἔνδον ἐκέλευσε γενέσθαι. ἀρχόντων γὰρ 
ἐδτιωμένων ὄπισθεν ἑστάναι δορυφόρους νόμος ἦν. ῥἐγχειρεῖν δὲ 
ἄφνω τὸ πρᾶγμα ἐκέλευσεν. ἡνίκα αὐτὺς τὸν καιρὸν αὐτοῖς διὰ νεύ-. 

µατος ποιήσῃ, τὺν ᾽ρτασῆριν κελεύσας πρῶτον τοῦ ἔργου ἔχεσθαι 

τῷ 0i Γρηγορίῳ ἐπίταττε τῶν ᾽ρμενίων πολλοὺς τοὺς εὐτολμοτά- 

τους ἀπολεξάμενον εἰς τὸ παλύτιον παρεῖναι τὰ ξίφη uóve ἐπι- 

φεροµένους, καὶ αὐτοῖς τὸ μὲν βούλευμα μηδενὶ ἐξειπεῖν. | προϊόντος 
δὲ τοῦ πύτου, καὶ τοῦ Γονθδάριδος καταβεβρεγµένου τῷ οἴνω, 

1 τήν] tov g. — 3 ὑπουργήσωμεν gxy. — Γύτθαρις κε Γύγθαρις y. — 
4 νταλαν dhy ᾽Ανταλᾶν g sime acc. c. — 5 ὁ om. y. — Ἱ àv] οὓς y. — Κουν- 
τζίνας c. — ἄνταλᾳ d ᾽Ανταλᾷ g Άνταλᾳ sine acc. c νδαλα h. --- 8 τοὺς 
βαρβάρους y. — ἴτρεψεν z. — 10 Οὐλήδεος c. — 11 δραμύντου x. -- 18 D'or- 
θάριδα hx Ιογθάριδα g Γογθαρίδα y. — 15 τῷ πᾶσι φίλω cm τὸ πᾶσι 
φίλον d. — 17 φύλ. τε µόν. yx. — 18 ὁ om. x. — Γότθαρις κε Γόγθαρις y. 
— 91 τοῦ Σολομῶνος h. — 99 Γρηγόριον y. — Αρτασήριν y. — 38 πιστοῖς 
Om. X, — τρισίν y Proc. τισίν xz. — 925 ἑστωμένων c Proc. ἐστιομένων dy 
ἐσθιομένων ᾳ ἐσθιωμένων h. — ὄπιθεν x. — νόμος] μόνους c. — 26 τὸ πρᾶγμα 
ἄφνω h. — 927 ποιήσει íz. — Αρτασήριν hy Αρτασήρην x Αρτασήριον g. — 
29 ἐπιλεξάμενον d. — 30 μὲν om. z. — post ἐξειπεῖν inlercidisse quaedam 
videntur. — 31 Γοτθάριδος xz Γογθάριδος y. — τῷ oivo καταβεβρ. d. — xara- 
βεβραγμένῳ y, 

25 

50 
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᾿4ρτασήρας σπασάµενος τὸ ξίφος κατὰ τοῦ τυράννου ἐχώρει.  εἷς δὲ 
τῶν οὐκετῶν ἰδὼν τὺ ξίφος yvuvóv ἀνέκραγεν. "Tí τοῦτο, à βέλ- 

τιστε:΄ λέγων. ὁ δὲ Γόνθδαρις στρέψας 10 πρόσωπον εἰς αὐτὸν ἔβλε- 
πεν. ᾿ρτασήρας δὲ αὐτὸν τῷ ξίφει ἔπαισε καὶ τὴν δεξιὰν χεῖρα 
αὐτοῦ ἀφεῖλεν. ἀναπηδήσαντα δὲ τοῦτον ᾿᾽Αρταβάνης μµάχαιραν 
σπασάµενος ἐν τῇ τοῦ τυράννου πλευρῷ ταύτην ἔπηξεν ἄχρι τῆς 

λαβῆς, καὶ τοῦτον ἄφνω ἀνεῖλεν. | τότε ᾽4ρταβάνης τὸν ᾿4θανάσιον 

ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἐν τῷ παλατίῳ χρηµότων, καθὼς ἐπὶ ᾿4ρεοβίνδου, 
ἐκέλευσεν. ἐπεὶ δὲ οἱ φύλακες τὴν τοῦ Γονδάριδος τελευτὴν ἕμα- 
Oov, Ἰουστινιανὺν ἀνεβόων καλλίνικον βασιλέα. ἐντεῦθεν o( τῷ 
βασιλεῖ εὐνοηκύτες εἰσπηδήσαντες εἰς τὰς τῶν στασιαστῶν οἰκίας 

τούτους ἔκτειναν. Ἰωάννης δὲ σὺν τοῖς Οὐανδήλοις εἰς τὸ [ερὺν 

καταφεύγει. οὓς ᾽ρταβάνης τὰ πιστὰ δοὺς καὶ ἐξαγαγὼν εἰς Βυζάν- 

τιον ἀπέστειλεν. γέγονε δὲ ὃ τοῦ τυράννου φόνος μετὰ Ae ἡμέρας 

τῆς τούτου τυραννίδος. ἐννεακαιδεκάτου ἔτους ἸΙουστινιανοῦ ὁπ- 

άρχοντος. | ̓ ρταβάνης δὲ ἐκ τούτου κλέος μέγα περιεβάλετο εἰς 

πάντας ἀνθρώπους. Περίεκτα δέ, ἡ ̓ 4ρεοβίνδου γυνή, µεγάλα δῶρα 

τῷ ᾽4ρταβάνῃ ἐδωρήσωτο. ὁ δὲ βασιλεὺς τοῦτον στρατηγὺν 4ιβύης 
ἐποίησεν ἁπάσης. ὁὃ δὲ ᾽άρταῤώνης μετ οὐ πολὺ παραιτησάµενος 
πρὺς βασιλέα εἰς Βυζάντιον ἦλθεν, καὶ ὃ βασιλεὺς Ἰωάννην, τὸν 
Πάππου ἀδελφόν, στρατηγὺν ihe κατέστησεν. ὁ δὲ Ἰωάννης 

τὴν 4ιβύην καταλαβὼν κατὰ ᾽Αντάλα καὶ Μαυρουσίων τῶν ἐν Βυ- 

ζακίω ἐπεστρώτευσε καὶ τούτους πολεµήσας νίκην ἤρατο καὶ πολε- 

µίους πολλοὺς ἔκτεινε καὶ τὰ σημεῖα, ἅπερ Σολόμωνος o( βάρβαροι 

ἔλαβον, ἀφελόμενος ἐξ αὐτῶν τῷ βασιλεῖ εἰς Βυζάντιον ἔπεμψεν. 
τοὺς δὲ Λλοιποὺς τῶν βαρβάρων ἐδίωξε τῆς Ρωμαίων ἀρχῆς. χρόνω 
δὲ ὑστέρω oí 4ευάθαι στρατῷ usycAo ἐκ τῶν ἐπὶ Τριπόλεως χωρίων 
εἰς Βυζόκιον ἀφικόμενοι τῷ ᾽Αντάλα ἡνώθησαν: oie Ἰωάννης ἀπαν- 

τήσας ἠττήθη καὶ πολλοὺς ἀποβαλὼν εἰς Καρχηδόνα ἐπανῆκεν. οἱ 

δὲ βάρβαροι µέχρι Καρχηδόνος κατελθόντες τὰ ἐκείνης χωρία ἐληϊ- 
όαντο. Όὕστερον δὲ Ἰωάννης τῶν στρατιωτῶν τὴν προθυμίαν ὅι- 

εγείρας καὶ Μαυρουσίους ἄλλους τε καὶ | τοὺς ὄντας σὺν τῷ Κουτζίνα 

1 ᾿Αρτασείρας ox.  Αρτασὴρ ἁσπασ. h. — 8 Γότθαρις xz Γόγθαρις y. 
— 4 Αρτασήρας-- ὕ ἀφεῖλεν om. m. — 65 ἀφεῖλεν] ἀπέτεμεν d. — 6 ἔπλη- 
ξεν h. — 7 ἄμφω ἀνεῖλεν x ἄμφω ἀνεῖλον emz ἄφνω ἀνεῖλον f, — 9 Τοτ- 
θάριδος xz. Γογθάριδος y. — 12 Οὐανδήλοι z Οὐανδηλοῖς xy. — 13 εἰς τὸ 
Bof. f iv τῷ Βυζαντίῳ d. — 16 ἐννεακαιδέκατον (ἔννακ. y) ἔτος Ἰ. ὑπάώρχον 
yz. — 16 περιεβώλλετο dg. — 17 Ilegifwra em sime acc. c Πρεϊέκτα Proc. — 
19 ὁ δὲ Agr.—921 κατέστησεν om. d. — 19 μεθ) ov yz. — 921 0 γοῦν Ἰω. d. — 
22 νταλα dhy Ανταλᾶ g sine acc. c. — τῶν om. d. — 34 ἃ παρὰ XoÀ.?. — 
98 A4vtal« dfh Ανταλᾷ g sime acc. c. — 30 Zxeívg?. — 323 Mavgove(ovg τε 
ἄλλους καὶ z. — τοὺς ὄντας] τοσούτους y. — Κουτζιγάη g. 

Proc. I, 531 

Proc. I, 532 

385 B 

Proc, I, 533 

Proc. I, 534 
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s» B εἰς συμµαχίαν λαβὼν καὶ τούτους πολεμήσας ἔτρεψεν. καὶ δίωξιν 
μεγάλην ποιησάµενος πολὺ πλῆθος ἀνεῖλεν, οἵ δὲ λοιποὶ εἰς τὰς 

ἐσχατιὰς τῆς 4ιβύης ἔφυγον. καὶ οὕτω τὰ πράγματα ἐν άιβύῃ 
εἰρήνης βαθείας ἔτυχον. | 

A. M. 6027 Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος Ἰωάννης ἔτη τα. 
Sx[. φκζ. w. wv. y. a. α. ua. m. 

18$ P Toro τῷ ἔτει Ó τῶν Ιβήρων βασιλεὺς Ζαμαναρξδὺς ἀνῆλθεν 

ἐν Κωνσταντινουπόλει πρὺς τὺν εὐσεβέστατον βασιλέα Ιουστινιανὺν 
μετὰ τῆς γυναικὺς καὶ τῶν συγκλητικῶν αὐτοῦ, παρακαλῶν αὐτὸν 

τοῦ εἶναι αὐτὸν σύμμαχον Ρωμαίων καὶ φίλον γνήσιον. ὁ δὲ βασι- 

λεὺς τὴν τοιαύτην προαίρεσιν ἀποδεξάμενος πολλὰ αὐτὸν ἐφιλοτιμή- 

σατο καὶ τοὺς αὐτοῦ συγκλητικούς' ὁμοίως καὶ y αὐγούστα τῇ αὐτοῦ 
}υναικὶ κόσµια παντοῖα διὰ μαργαριτῶν ἐχαρίσατο. καὶ ἀπέλυσεν 
αὐτοὺς ἐν εἰρήνῃ εἰς τὴν ἰδίαν βασιλείαν. 

Δ. Μ. 6038 Ῥώμης ἐπίσόχοπος ᾽γαπητὸς ἔτη B. 
exu. gx. O9. τα. α. ig. B. iw. 9. 

Mal. p. 436, 17 | Tovro. τῷ ἔτει ἔπαθεν ὑπὸ ΘΔεομηνίας Πομπηϊούπολις τῆς 

Μυσίας. ἐσχίσθη γὰρ ἡ γῆ ὑπὸ τοῦ σεισμοῦ, καὶ ἐχαώθη ro ἥμισυ 
τῆς πύλεως μετὰ τῶν οἰκητόρων. καὶ ἦσαν ὑπὺ τὴν γῆν. καὶ a 

ss B φωναὶ αὐτῶν ἠκούοντο βοώντων ἐλεηθῆναι. καὶ πολλὰ ἐδωρήσατο 
ó βασιλεὺς πρὸς τὸ ἐκχοηθῆναι καὶ βοηθηθῆναι αὐτούς, καὶ τοὺς 

ζήσαντας ἐφιλοτιμήσατο. | 
ποια VIL 2 «τῷ ὁ) αὐτῷ ἔτει παρέδωκεν ἸΙουστινιανὺς τοῦ ψάλλεσθαι ἐν 
λος εναν ἐκκλησίαις τό: "Ó μονογενὴς υἱὸς καὶ λόγος τοῦ 9500." || ἐποίησε 

καὶ τὺ ὡρολόγιον τοῦ Μιλίου. | 

A.M.60: ἈΝόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν "Pus 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίόποπος 
sx. ἔτη qx9.  Ἰουστινιανὸς Χοσρόης ᾽Αγαπητὸς 

ἔτη Aq. y µη. ἔτη B. 
κ. iB " 

Κωνσταντ.  Ἱεροσολύμων ᾿άλεξανδρείας — Avriogeleg 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
”νθιμος Ἰωάννης Τιμόθεος Ἐφραῖμιος 
Frog «a. ἔτι ia. ἔτη a£". ἔτη a. 

c. y- i£. t. 

1 καὶ δίωξιν —2 ἀνεῖλεν om. f. — Ἱ Zeuavagtóc (-ζόν m) cy Ζανάμαρ- 
fog d Ζαμαναρσός z Zamanardus À Ζαμαναζός Μα]. 429, 15. — ἀνῆλθεκ 
ἦλθε yz cf. p. 217, b. ascendit A, — 10 τὸ εἶναι h. — ᾿Ῥωμαίοις y. — 11 δεξά- 
µενος €. — 12 αὐγοῦστα g Sine acc. ο. — ἑαυτοῦ g. — 13 µαργαρίτων egm. — 
ἀπέλυσεν] dimiserunt A. — 17 Πομπηούπολις gx Πομπιούπολις hy. — 19 af 
om. yz. — 91 ἐκχωηθῆναι z. — 93 τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει- —25. Μιλίου f in mg. ex- 
hibet. — 94 rov om. mg. (. — 25 Μηλίου codd. practer c. — 28* Χοσρώης hy. 
— 381 4v»)nuog h. — 33* Εὐφραῖμιος g. 
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Tovro τῷ tu Επιφανίου. ἐπισκόπου KeovotevriwovzóAtos, ** τς Ho xs 

τελευτήσαντος μηνὶ Ἰουνίω c£, (vÓuetiGvog iw, ἐπισκοπήσαντος ἔτη 
i& καὶ µῆνας y, 4νθιμος, αἴρετικός, ἐπίσκοπος Τραπεζούντων. 

µετετέθη ἐν Κωνσταντινουπόλει. | 4γαπητὸς δέ, ὁ ἐπίόκοπος Ρώμης, Mal. p. 479, 1 

ἐν τούτῳ τῷ ἔτει ἀνελθὼν ἐν Κωνσταντινουπόλει σύνοδον ἐκρότησε 
κατὰ τοῦ δυσσεβοῦς Σευήρου καὶ ἸΙουλιανοῦ τοῦ ᾽λικαρνασέως καὶ 181 95 
τῶν Λλοιπῶν Θεοπασχιτῶν: ἐν olg καὶ "άνθιμος. ὁ ἐπίόκοπος Κων- 
σταντινουπόλεως, ὡς ὁμόφρων αὐτῶν καθαιρεθεὶς ἐξεβλήθη τῆς t" e ipt amd 

βασιλίδος ἐπισκοπήσας μῆνας (^ καὶ ἐχειροτονήθη ἀντ αὐτοῦ Μη- 
νᾶς, πρεσβύτερος καὶ ξενοδόχος τῶν Σαμφών., ὑπὺ ᾽άγαπητοῦ, τοῦ 
πάπα "Pune. ᾽ἀάγαπητὺς δέ, ὁ ἐπίσκοπος ᾿Ρώμης, ἐν Βυζαντίῳ àv 

ἐκοιμήθη. | καὶ ἐχειροτονήθη &vr' αὐτοῦ Σιλβέριος ζήσας ἔτος £v. 

Ῥώμης ἐπίσκοπος «Σίλβεστρος Frog α΄. A MS C 
Κωνσταντινουπόλεως ἐπίόκοπος Mivüg ἔτη τς’. 
᾽Αλεξανδρείας ἐπίόκοπος Γαϊνᾶς Frog «. 

B. οι ας Ws ὃς Wu Ws 

| Toro rà ἔτει μηνὶ «{εκεμβρίῳ x£', ivdixruovog α΄, γέγονε τὰ et. Mal ρα 41 
πρύτερα ἐγκαίνια τῆς μεγάλης ἐκκλησίας' καὶ ἐξῆλθεν ἡ λιτὴ ἀπὸ 
τῆς ἁγίας ᾽ναστασίας. καθηµένου Μηνᾶ τοῦ πατριάρχου ἐν τῷ 
βασιλικῷ ὀχήματι, καὶ τοῦ βασιλέως συλλιτανεύοντος τῷ A«Q. γίνον- 

ται οὖν ἀπὺ τῆς ἡμέρας τῆς καύσεως τῆς ἁγιωτότης μεγάλης ἐκκλη- 

σίας µέχρι τῶν ἐγκαινίων ἔτη & μῆνες τα ἡμέραι ιτ’. | 

᾿Βώμης ἐπίσκοπος Βιγίλιος ἔτη dq. A. M. 6051 
᾽Αλεξανδρείας ἐπίσκοπος Θεοδόσιος ἔτη B. 

dI gl wo B. 62.46) ὧν 

| Tovro τῷ ἔτει ἐκένησαν οἱ Βούλγαροι, δύο ῥῆγες μετὰ πλή- Mal. p. 437, 19 

θους Βουλγάρων καὶ δρούγγου, εἰς τὴν Σκυθίαν καὶ ἨΜνυσίαν. 

στρατηλάτου ὄντος τῆς Μυσίας Ιουστίνου καὶ τῆς Σκυθίας Βαου- 

δαρίου. ot τινες ἐξελθόντες κατὰ τῶν Βουλγάρων συνέβαλον πύλεμον, 

A vers. 1 τούτῳ τῷ fre usque ad p. 232, 39 ἐργαζομένων inter- 

ciderunt. omnia in cod. f. — 9 ἰνδικειόνος h Pru -- ἐπισκοπήσας em. 
— 3 Ανθημος h. — 5 ἔτει] χρόνῳ g. — ἐκράτησε em. — 6 Αλικαρνασέως dhm 
sine spir. ce. — 7 Θεοπασχητῶν dehm. — νθημος h. — ὁ om. x. — 8 av- 
τοῖς X. — καθαιρεθεὶς ἐξεβλήθη] depositus a throno proiectus est et exivit A. 
— τῆς βασιλίδος add. ex xA om. emz. — 10 Σαμφῶν mx Σαμφῶ ez. — τοῦ om. 
emx. — 11 πάππα g. — Αγαπητὸς-- Ῥώμης om. em. — 12 Silverius Α Zü- 
βεστρος codd. — 18 Σιλβέριος — 14 Κ. ἐπ. Γαϊνᾶς (-νάς m) ἔτος αἱ em. — 

16 τα). γ΄. e, α.. ια ceg om. h. — 17 i£ em, — (d codd. — 90 συνλιτανεύον- 
τος cemz. — 292 καὶ ἡμέραι / emz καὶ om. c Cr. — 38 Βιγήλιος ο. — 25 iff. ιδ’. 
ta! B. s. v.i  ceg. — 36 Βούλγαρεις z. — πἱῆθος em. — 927 καὶ ógovyyov 
om. dh καὶ dgovyy' em. — µετά πλήθους, Βούλγαρ xal Zootyy? ex Α: moti 
sunt Vulgarum duo reges, Vulger scilicet et Droggo. —  Zxvé/av Mal. Ly- 
ciam Α. νσίαν codd. — 38 Σκυθίας] Κυσίας c. -— Βαδουαρίου Mal. Banda- 
rius À, — 29 συνέβαλλον g. 
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Mal. p. 479, ?3 

A. M. 6032 

Mal. p. 450, 19 
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καὶ ἐσφάγη Ἰουστῖνος ó στρατηλάτης ἐν τῷ πολέμω, καὶ ἐγένετο 

ἀντ᾽ αὐτοῦ Κωνσταντῖνορ ὁ Φλωρεντίου" καὶ ἦλθον o( Βούλγαροι 

ἕως τῶν μερῶν τῆς Θράκης. καὶ ἐξῆλθε κατ αὐτῶν ὁ στρατηλάτης 

Κωνσταντῖνος καὶ Γώδιλας καὶ [ἀκούσας] ὁ στρατηλάτης τοῦ Ἰλλυ- 

ρικοῦ. ᾽Ακοὺύμ ὁ Obvvog, ὃν ἐδέξατο ὁ βασιλεὺς ἀπὺ τοῦ βαπτίσµα- 
τος καὶ μέσον βαλόντε τοὺς Βουλγάρους ἔκοψαν αὐτοὺς καὶ 

ἀπέκτειναν πλήθη πολλά. καὶ ἐξετίαξαν πᾶσαν τὴν πραῖΐδαν καὶ 
ἐνίκησαν κατὰ κράτος φονεύσαντες καὶ τοὺς δύο ῥῆγας αὐτῶν. καὶ 

ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς μετὰ χαρᾶς ὑπήντησαν αὐτοῖς ἄλλοι 

Βούλγαροι. καὶ ὡς ἀπὺ κόπου ὄντες ol στρατηλάται δέδωκαν αὐτοῖς 

νῶτα. καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺς οἳ Βούλγαροι καὶ ἐσώκισαν αὐτοὺς 
φεύγοντας. Κωνσταντῖνον καὶ τὸν xovg καὶ Γώδιλαν. καὶ ὁ μὲν 
Γώδιλας μετὰ τοῦ παραµηρίου αὐτοῦ κόψας τὸν σῶκον ἐξείλησεν. 

ὁ δὲ Κωνσταντῖνος σὺν τῷ ᾽ἀκοὺύμ συνελήφθησαν ζῶντερ. καὶ rov 
μὲν Κωνσταντῖνον δέδωκαν λαβόντες χίλια νομίσματα, καὶ ἦλθεν ἐν 
Κωνσταντινουπόλει. τὸν δὲ ᾽4κοὺμ ἐκράτησαν εἰς τὴν ἰδίαν πατρίδα 
μετὰ καὶ ἄλλων αἰχμαλώτων. | 

| Tà δ) αὐτῷ ἔτει παρέλαβε Χοσρύης, ὁ βασιλεὺς Περσῶν, 
᾽Αντιόχειαν τῆς Συρίας τὴν μεγάλην. καὶ εἰσῆλθεν ἐν ᾽απαμεία καὶ 
ἑτέραις πόλεσιν. | 

Κόσμου Τῆς Θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
αλβ’. ἔτη gà. ᾿Ιουστινιανὺς Χοσρόης Βιγίλιος 

ἔτη Aq. &ry µη’. ἔτη aw. 
uU. εξ. . 

Κωνσταντ. Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσόκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Μηνᾶς Ἰωάννης Θεοδόσιος Ἐφραῖμιος 
Erg τς. ἔτη τα’. ἔτη B. ἔτη aj. 

y. g. B. y. 

| Τούτῳ τῷ ἔτει προσερρύη Ῥωμαίοις Μοῦνδος ἐκ τοῦ γένους 

τῶν Γηπαίδων καταγόμενος. υἱὸς Γιέσμου, ὅστις μετὰ τὴν τελευτὴν 

2 ὁ Κωνσταντ. g. — Constantius Α Κωνσταντίο]ος Mal. — Φλορεντίου 
debm. — Βούλγαρεις z. — 4 Κωνσταντῖνος --- στρατηλάτης add. h Mal. om. reil. 
Α. — Γογδιλας sine acc. h. Γοδιλᾶς Mal. — ἀκούσας del. — τοῦ 0m. g. — 
5 Ακοῦμ h Ασκούμ Μπα]. —  Oovvog degm Οὗνος h. — qoerícu«tog X. — 
7 ἐξετείναξαν gx ἐξαιτίναξαν em. — πραῖΐδα dem. — 9 ὑποστρ. αὐτόν x. — 
10 Βούλγαρεις codd. praeter d. — καὶ ὡς-- 11 Βούλγαροι om. em. — 11 τὰ 
φῶτα cg τὰ om. dh Mal — Βούλγαρεις codd. — ἐσώκησαν x ἐσσόκευσαν Mal. 
— αὐτούς] τούς d. — 12 Γώδηλαν emx Γωδίλανᾳ Γοδῆλαν h item im seq. — 
καὶ] 44À' d. — 18 παραµερίου codd. corr. Classen. — σωκόν z σοκὀν em σόκον 
Mal. — ἐξήλησεν codd. ἐξήλασεν vulg. — 15 χίλια] µύρια Mal. — ἦλθον z. — 
18 Χοσρώης dem Χωσρώης h. — 23* Χοσρώης ehm. —  23* Βιγήλιος c. — 
28' Ευὐφραΐῖμιος g. — 31 ἐκ τὸ γένος egm. — 32 Γηπέδων g. — Γηέσμου x. 

25 

30 



10 

15 

20 

25 

30 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ. 219 

τοῦ πατρὺς αὐτοῦ ἦλθε πρὺς Ῥῆγαν, rov δεῖον αὐτοῦ ἀπὺ μητρός, 
ῥῆγα ὄντα τοῦ Σερμίου. καὶ γνοὺς τοῦτο ὁ ῥὴξ Ρώμης. ὁ Θευδέ- 

ριχος. πέµψας πρὺς αὐτόν. καὶ πεισθεὶς ἐπῆλὃε πρὺς αὐτὸν καὶ ἦν 
μετ) αὐτοῦ συμμαχῶν αὐτῷ. μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν Θευδερίχου ἦλθεν 
ἐπὶ τὸν «{ανούβιον ποταμὺν καὶ ᾖτήσατο τὺν βασιλέα ἸΙουστινιανὺν 
εἶναι ὑπὺ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ" καὶ ἦλθεν ἐν Κωνσταντινουπόλει. 

καὶ πολλὰ αὐτὺν φιλοτιμησάµενος ὁ βασιλεὺς καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

ἀπέλυσεν αὐτούς. ποιήσας αὐτὺν δτρατηλάτην τοῦ Ἰλλυρικοῦ. καὶ 

ἐν τῷ παραγενέσθαι αὐτὺν εἰς τὸ Ἰλλυρικόν, ἐξῆλθον οἱ Βούλγαροι 
πλῆθος πολύ. καὶ ὁρμήόας κατ αὐτῶν πάντας ἀνήλωσεν. καὶ ἁπ- 

έστειλεν ἐν Κωνσταντινουπύλει ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τὸν ἡγούμενον 

αὐτῶν μετὸ καὶ ἄλλων, x«l ἐπόμπευσαν ἐν τῷ ἰππικῷ. καὶ ἐγένετο 
εἰρήνη βαθεῖα ἐν τῇ Θράκῃ. µηκέτι τολμώντων τῶν Obvvov περᾶσαι 
τὸν «ανοῦβιν. | τοὺς δὲ αἰχμαλώτους τῶν Βουλγάρων ἔπεμψεν ὁ 

βασιλεὺς εἰς ᾽άρμενίαν καὶ εἰς 4αζικήν, καὶ κατετάγησαν ἐν τοῖς 
νουµερίοις ἀριθμοῖς. 

᾽Αλεξανδρείας ἐπίσκοπος Παῦλος ἔτη B. 
id. aV. y. ὅ. ἕ. d. 4. 

| Tà ιό ἔτει Ἰουστινιανοῦ Χοσρόης, ó τῶν Περσῶν βασιλεύς, 

τετάρτην εἰσβολὴν εἰς τὴν τῶν ᾿Ῥωμαίων γῆν ἐποιήσατο. ἐλθόντι 

δὲ εἰς τὴν Κωμαγηνῶν χώρων κατὰ Παλαιστίνης καὶ Ἱεροσολύμων 
διενοεῖτο χωρεῖν. ὕπως τὰ ἐν Ἱεροσολύμοις κειμήλια ληΐσηται. χώραν 

γὰρ ταύτην ἀγαθὴν καὶ πολυχρύσων οὐκητόρων ἤκουεν εἶναι. 'Po- 
uolo. δὲ τούτοις ὑπαντιάζειν τρόπῳ οὐδενὶ διενοοῦντο, τὰ δὲ ὄχυ- 
ρώματα καταλαβόντες, Og ἕκαστος ἠδύνατο, ταῦτα διαφυλάττειν καὶ 

αὐτοὶ σώζεσθαι ἠβούλοντο. γνοὺς δὲ ταῦτα Ἰουστινιανὺς Βελιόάριον 
αὖθις ἐκ τῶν ἑσπερίων ἐληλυθότα ἐπ αὐτοὺς ἔπεμψεν. ὁ δὲ ἴπποις 

τοῖς τοῦ δηµοσίου ὀχούμενος {ώχει πολλῷ εἰς τὴν Εὐφρατησίαν 

ἀφίχετο. Ἰοῦστος δέ, ó τοῦ βασιλέως ἀἄνεψιός, σὺν Βούζῃ, τῷ 

στρατηγῶ τῆς ἑώας, ἐν Ἱεραπόλει καταφυγὼν ἐτύγχανεν. ἀκούσαντες 

1 Ῥέγαν em Γήγαν ἆ Θραυστίλαν Μα]. — 5 Σερµείου em. — 3 πέµψας 
προετρέψφατο αὐτόν cum Mal — 4 µετ αὐτοῦ Om. h. — 5 ὠανούβην x «α- 
νοῦβιν h. — 9 εἰς] ix c. — Βούλγαροι dm Βούλγαρεις cz Βούλγαρις e. — 
11 τὸν ἡγούμενον scr. e Mal: ἕνα ῥῆγα. τῶν ἡγουμένων codd. — 12 ἄλλων 
πολλῶν c. — 18 Οὕνων h. — 14 Οανούβιν m Οώνουβιν ᾳ «(ανούβην ex ὅα- 
νοῦβην h. — 15 ἐκατετάκησαν h. — 16 νουµέροις em. — ἐν τοῖς νουµέροις 
(del. &Q40uoig)? — 19 τούτῳ τῷ ἔτει τῷ ιδ lover. g. — Χοσρώης ehm. — 
20 roírgv? cf. Proc. — τῶν om. c. — 31 τὴν τῶν Κωμ. z. — χώρα»] γῆν h. 
— 992 διενοεῖτο — ItQocoAvuoig om. x. διενοεῖτο-- κειμήλια 0m. em, — πειµήλια 
ληΐσηται z Proc. κειµηλίαν λείζεται ἆ κειμηληΐζεται ο ληΐζεται em. — 23 dya- 
θήν] ἀθήν em. — πολυχρύσων Proc. πολύχρυσον codd. — οἰκητόρων τε παν- 
ευπόρων d. — ἤκουσεν h. — 24 τούτους dem. — 26 ἐβούλοντο x ἠβούλοιντο 
ehm. — ἨῬελλισάριος g ubique. — 28 τοῦ δημοσίου] δηµοσίοις c Proc, — 29 "Iov- 
στῖνος d. — 30 i» Γερᾷ πύλει em, — ἀκούσας emz. 
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δὲ Βελισάριον ἥκειν γράφουσι πρὺς αὐτοὺς ἀφίχκεσθαι. καὶ τὴν Ἱερά- 

πόλιν διαφυλάττειν. ὁ δὲ Βελισάριος τούτους λίαν κατεµέμψατο, 
γράψας πρὺς αὐτούς, οὐ δίκαιον εἶναι µίαν πόλιν φυλάττειν καὶ 

τοὺς ἐχθροὺς ἀφιέναι ἐπὶ τὴν τῶν Ρωμαίων χώραν μετὰ ἀδείας 
βαδίξειν καὶ τὰς Tüo βασιλείας πόλεις λυµαίνεσθαι. "εὖ γὰρ ἴστε, 

ὕτι τὺ σὺν τῇ ἀρετῇ ἀπολωλέναι τοῦ σεσῶσθαι ἀμαχητὶ ἄμεινον. οὐ 
γὰρ ἂν σωτηρία τοῦτο κληθείη, ἀλλὰ προδοσία δικαίως. ἆλλ᾽ ἥκετε 

τάχιστα εἰς Εὔρωπον τὸ χωρίον, οὗ δὴ συλλέξας τὸ στράτευμα ὅλον, 
ὅσ᾽ ἂν ὁ δεὺς Θέλῃ ἐλπίδα ἔχω τοὺς πολεµίους ἐργάσασθαι. ταῦτα 
ὀκούσαντες οἳ ἄρχοντες ἐθάρσησαν, xal Ἰοῦστον μὲν σὺν ὀλίγοις 
τισὶ φυλάττειν τὴν Ἱεράπολιν κατέλιπον, of δὲ Λοιποὶ εἰς Εὔρωπον 

ᾖλθον. γνοὺς δὲ Χοσρόης Βελισάριον πάντα τὸν στρατὺν ᾿Ρωμαίων 
στρατοπεδεύεσθαι ἐν Εὐρώπω ἐξέστη" καὶ πρόσω μὲν ἐλαύνειν οὐχέτι 

ἔγνω, ᾿4βανδάνην δὲ τὸν γραμματέα. ἄνδρα συνετόν. πρὺς Βελισά- 

ριον ἔπεμψεν. τόν τε στρατηγὺν κατασκεψόµενον καὶ τὺ στρατόπεδον, 

τῷ δὲ λόγω δῆθδεν µεμφόμενον., ὅτι βασιλεὺς ἸΙουστινιανὺς τοὺς 
πρέσβεις ἐν Περσίδι οὐκ ἔπεμψε τὴν εἰρήνην πρυτανεύσοντας. ὁ δὲ 

Βελισάριος μαθὼν τοὺς πρέσβεις xv, αὐτὺς μὲν ἑξακισχιλίους 

ἀπολεξάμενος ἄνδρας εὐμήκεις τε καὶ τὰ σώματα καλοὺς ἄπωθεν 
τοῦ στρατοπέδου κυνηγήσων finu. «Πιογένην δὲ τὸν δορυφόρον 
καὶ ᾽᾿δούλιον. ἄνδρα ᾽άρμένιον. τὺν ποταμὺν διαβῆναι σὺν [ππεῦσι 
χιλίοις ἐκέλευσεν. ὡς ψηλαφήσοντας τὴν τοῦ ποταμοῦ διάβασιν. 

Βελισάριος δέ, ἐπεὶ τὸν πρεσβευτὴν ἐγγὺς ἐρχόμενον ἔγνω, τὸν 

παπυλεῶνα ἐπήξατο £v χωρίω ἐρήμῳ παραδηλῶν ὅτι οὐδεμιᾷ παρα- 

σκευῃ ἐνταῦθα ἥκει. τοὺς δὲ στρατιώτας διέταξεν. τῆς μὲν καλύβης 
ip! ἑκάτερα εἶναι Θρᾷκάς τε καὶ Ἰλλυριούς. Γότθους τε καὶ Ελού: 
ρους. μεθ οὓς Οὐανδήλους τε καὶ Μαυρουσίους. τοῦ τε πεδίου 

ἐπὶ πλεῖστον διῆκον' οὗ γὰρ εἰς ἕνα τύπον ἵόταντο, ἆλλ᾽ ἐβάδιζον 

4 ἐπὶ τῇ-- χώρα yz. — ὃ μετὰ ἀρετῆς x. — ἐσῶσθαι em. — 8 Εὔρωπον m 
Εὔροπον h Ένρωπον sine acc. et spir. c. — 9 ὅσα Proc. ὡς codd. — ἐθέμῃ d 
Φελήσῃ h. — 10 ἐθάρσησαν z Proc. ἐθάρρησαν emx. — 11 Εὔρωπον gm Ἐθροπον h 
Ένρωπον sine acc. et spir. c. — 12 ἐλθόντες em. — Χοσρώης ehm. — Βελ. καὶ 
πάντα 7. — πανεὶ τῷ στρατῷ ἐστρατοπεδεῦσθαι Proc. — 18 Ευρόπῳ sine spir. c 
Εὐρόπῳ m. — πρόσω μὲν ἐλαύνειν x Proc. πρὸς 0 μὲν ἤλαννεν emz. — 14 βαν- 
δάζην (-ζειν ehm) codd. cf. p. 221, 8. — 15 κατασκεφάµενον ὁ κατασκεφάµενος 
τα, — 16 ràódr ce τὸ δὲ h. — μεμψάμενον e μεμφάμενος m. — ὁ βασιλεὺς em. 
— 1T πρυτανεύσαντας em πρυτανεύσων d. — 18 τοὺς πρεσβεύειν h τοῦ πρε- 
σβεύειν g. — 19 ἀπολεξάμενος x Proc, ἐπιλεξάμενος emz. — ἄποθεν ehm. — 
920 Διογένη ο Zdioyíve g. — 21 Αδόλιον Proc. — 34 οὐδεμίω (sime acc. e) 
παρασκενυἠ ex οὐδὲ µία παρασκενἠ mz. — 25 διέταξεν em Proc. ἐπέταξεν hx 
διεπέταξεν g. — 926 Πλυρικούς m Ἰλλυρίους rell. — ἱλούρους em  4ilovgovg 
sine spir. c. Ερούλους Proc. — 927 Οὐανδηλούς mx Obdavóriovg sine acc. e. — 
τε post Οὐανδ. om. g. — 928 ἐπίπλειστον em. ἐπιπλειστον sine acc. x. — διηκό- 

E ^ ΄ LI ? , * h.l E { ^ 
νουν οὐχ εἰς ἕνα τόπον [στάμενοι d διηκόνουν γὰρ 7 (ἡ ο ἡ h εἲ c om. m) 
εἰς ἕνα τόπον ἵσταντο rell. corr. e Procop. 
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εἰλυόμενοι. ὡς κυνηγετοῦντες. καὶ παρέργως. ro δοκεῖν. τὸν Xoogóov 

πρεσβευτὴν ἕβλεπον' διεζωσµένοι τε ἐβάδιζον καὶ φαιδροὶ rà πρόσωπα. 
πελέκυάς τε βαστάζοντες καὶ µεναύλους. ὁ δὲ ᾽άβανδάνης εἰς ὄψιν 

Βελισαρίου ἐλθὼν λυπεῖσθαι τὺν Χοσρύην ἔφασκεν. ὅτι δή. καθὰ 

συνέθετο. οὐκ ἔπεμψεν ἸΙουστινιανὺς πρέσβεις πρὸς αὐτὺν περὶ τῆς 
εἰρήνης καὶ ἠνάγκασε Χοσρύην κατὰ Ρωμαίων στρατεύεσθαι. Βελι- 

σάριος δὲ ἀντ᾽ οὐδενὺς τούτου τοὺς λόγους ἐποιεῖτο τὸν Χοσρόην 
λέγων αἴτιον εἶναι τοῦ πολέμου. εἰ γὰρ εἰρήνης ἐφίετο, οὐκ ἂν εἰς 

τὴν τῶν ᾿Ρωμαίων γῆν ὀφικόμενος ταύτην ἐζήτει, ἀλλ εἰς τὴν ἰδίαν 

χώραν µένων τοὺς πρέσβεις ἐξεδέχετο. καὶ ταῦτα εἰπὼν τὸν πρέσβιν 
ἀπεπέμψατο. ὁ δὲ πρὺς Χοσρόην ἀφικόμενος ἔφη στρατηγὺν £oga- 

χέναι Βελισάριον συνετόν τε καὶ ἀνδρεῖον ὑπεράγαν., στρατιώτας δὲ 
οἵους αὐτὸς ἄλλους οὐ πώποτε εἶδεν. "ówv τὴν εὐκοσμίαν ἐθαύμασα 

ἐκ διαφύρων ἐθνῶν συνειλεγμένους"᾿ καὶ συνεβούλευσε Χοσρύόῃ μὴ 

συμπλέκεσθαι εἰς µάχην μετ αὐτῶν, ὅπως μὴ ἠττηθέντος αὐτοῦ TO 
πᾶν διαπέσῃ τῆς τῶν Περσῶν βασιλείας ἐν yj Ρωμαίων ὑπάρχοντι 

καὶ φυγῆς τόπον μὴ ἔχοντι. καὶ τὸ vixüv αὐτὸν οὐ μέγα. στρα- 
τηγὺν γὰρ τῶν "Ρωμαίων καὶ µόνον νικήσειεν. ὁ δὲ Xoogóge τῇ 

τούτου παραινέσει ἀναστρέφειν εὐθὺς ἐπὶ τὰ ἴδια διενοεῖτο. ἐφοβεῖτο 

γὰρ τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ ποιῄσασθαι, ὡς τῶν ᾿Ρωμαίων ταύ- 

την κατεχόντων. καὶ πολλὰ διαλογισάµενος ἀπέστειλε πρὺς Βελι- 
σάριον παρακαλῶν αὐτὸν τοῦ τὺν ποταμὺν διαβάντας ἀναστεῖλαι καὶ 
τούτῳ τὴν πάροδον ἀκωλύτως παρέχειν. Βελισάριος δὲ εὐθὺς πρὺς 

αὐτὸν πρέσβεις ἔπεμφψε καὶ τοῦτον τῆς ἀναχωρήσεως ἐπήῄνεσε καὶ 
πρέσβεις ἐκ τοῦ βασιλέως συντόμως ἥκειν διεβεβαιώσατο, ὅπως τὴν 

εἰρήνην βραβεύσωσιν. ἡἠξίου δὲ Χοσρύης rov Βελιδάριον διὰ τῆς 
τῶν Ρωμαίων γῆς τὴν πάροδον ποιήσασθαι ἀκινδύνως. 6 δὲ Βελι- 

σάριος Ιωάννην τὺν Εδεσηνόν, ἄνδρα διαφανέστατον, ὅμηρον. τῷ 

Χοσρόῃ ὀπέστειλε πρὺς τὸ ἀκινδύνως παρελθδεῖν αὐτὺν τὴν τῶν 
Ρωμαίων χώραν. oi δὲ ᾿Ρωμαῖοι τὸν Βελισάριον ἐν εὐφημίαις εἶχον, 
μᾶλλον [δὲ] ἐνευδοκιμήσαντα ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ., 3 ὅτε Γελίµερά τε 

1 εἰλιόμενοι emx ἠλιώμενοι h εἰλισσόμενοι g. — πυνηγοῦντες d. — τῷ 
dox. ο τὸ Om. m. — Χοσρώου οπι Χωσρώου h. — 3 πελυκάς h πελέκυς ᾳ. -- 
βαστάζοντας e βαστάζων h. — μεναύλοις g. — 4 Χοσρώην em Χωσρώην h item 
v. v. 6, 11. — 6 κατὰ τῶν Ῥ. h. — στρατεύεσθαι ehm στρατεύσασθαι gx. — 
7 ἆνθ) οὐδενός em. — τούτους m. — Χοσρώην dehm. — 10 µένειν em. — 
πρέσβην dmz πρεσβευτήν ce. — 13 οἷος dez. — ἄλλος gm. — οὐ] ἐν g. — 
14 συνηλεγμένους z συνειλελεγμένους ο. — Χοσρώῃ h Χοσρώην em. — 16 IIrg- 
cov] Ῥωμαίων c. — 18 τῶν om. d. — Χοσρώης ehm. — ?1 διαλογησάµενος 
dem. — 29 τοὺς τὸν m τοῦτον e. — 38 πρὸς αὐτὸν εὐθύς x. — 95 διεβεβαι- 
οὔτο απ. — 36 Χοσρώης ehm. — 38 Aíütciwwov codd. — 29 λοσρώῃ dehm. — 
30 τόν om. x. — ἐν om. em. — 31 μᾶλλον δὲ ἐνευδ. κε μᾶλλον δὲ δὲ £90. e 
p. δὲ εὐδοκ. πι δὲ uncis inclus. Classen, dij? 
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δορυάλωτον καὶ Οὐιττίγιν τοὺς δύο βασιλεῖς εἰς Βυζάντιον ἤγαγεν. 

ἦν γὰρ ὡς ἐληθῶς λόγου τε καὶ ἐπαίνου ἄξιον, πεφοβηµένων τῶν 

Ῥωμαίων καὶ ἐν τοῖς ὀχυρώμασι κρυπτοµένων πάντων. Χοσρόου δὲ 
στρατῷ µεγάλω ἐν µέσω γεγονότος τῆς ᾿Βωμαίων ἀρχῆς. ἄνδρα ἕνα 

ἐν τῷ ὀξεῖ δρόµμῳ ἐκ Βυζαντίου ἥκοντα ἀπεναντίας τοῦ τῶν Περσῶν 5 

βασιλέως στρατοπεδεύσασθαι, Χοσρόην δὲ ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου τῇ 

τούτου σοφία ἐξαπατηθέντα ἄπρακτον εἰς τὴν οὐκείαν ἀναχωρῆσαι 
χώραν. | 

$45 B Tà ὁ) αὐτῷ ἔτει Τιμοθέου, ἐπισκύπου ᾽λεξανδρείας, τελευτή- 

σαντος. Σευῆρος ὁ δυσσεβής. ᾽Αντιοχείας μοιχὺς πρόεδρος. καὶ Tov- 10 

Aucvóg ὃ ᾿λικαρνασεὺς ἐν" 4λεξανδρεία φυγόντες. περὶ φθαρτοῦ καὶ 
ἀφθάρτου διενεχθέντες κατ ἀλλήλων γεγόνασιν., ὡς ἀληθείας ὄντες 

ἀλλότριοι. καὶ ὁ μὲν Θεοδύσιον, ὁ δὲ Γαϊνᾶν προεβάλοντο εἰς 
ἐπισκόπους ᾽άλεξανδρείας' καὶ Γαϊνᾶς μὲν ἐκράτησε τῆς ἐπισκοπῆς 

ἐνιαυτόν., ὁ δὲ Θεοδόσιος δύο. τούτους δὲ Ἰουστινιανὺς πέµψας 15 

ἤγαγεν ἐν Βυζαντίω καὶ ἀλλήλων κεχωρισµένους διαιτᾶσθαι προσ- 
έταξεν, Παῦλον δέ τινα δοκούμενον εἶναι ὀρθόδοξον ἐπίσκοπον 

᾽Αλεξανδρείας προεβάλετο. οὗτος τὴν μνήμην Σευήρου τοῦ ἀνιέρου 

Cram. Απ. Προ ποιήσας | ἐξεβλήθη τῆς ἐπισκοπῆς ὀργῇ τοῦ βασιλέως καὶ ἐλθδὼν 

ὁιέτριβεν εἰς Ἱεροσόλυμα. | 50 
A. M. 6054 d. Ακ δε We Dex. 

Cram, An. TI, 113 | Toro τῷ ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίω, ἰνδικτιῶνος εἰ, γέγὸνεν ἐν 
Cram Απ. Π.Ο Βυζαντίῳ τὸ µέγα δανατικόν. | καὶ τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἡᾗ ὑπαπαντὴ τοῦ 

κυρίου ἔλαβεν ἀρχὴν ἐπιτελεῖσθαι ἐν τῷ Βυζαντίῳ τῇ D τοῦ Φε- 
Mal. p. 486, 23 βρουαρίου µηνός. | καὶ τῷ 4ὐγούστω μηνὶ τς τῆς αὐτῆς & ὑνδικτιῶ- 25 

vog ἐγένετο σεισμὺς μέγας ἐν Κωνσταντινουπόλει, καὶ ἔπεσον ἐκ- 
κλησίαι καὶ οἶκοι καὶ τὸ τεῖχος; μάλιστα TO κατὰ τὴν Χρυσῆν πόρταν. 

ἔπεσε δὲ καὶ ἡ λόγχη. ἣν ἐκρότει ὁ ἀνδριὰς ὁ ἑστὼς εἰς τὺν φύρον 
se η τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου. καὶ ἡ δεξιὼ χεὶρ τοῦ ἀνδριάντος τοῦ 

Ἀηρολόφου" καὶ ἀπέθανον πολλοί. καὶ ἐγένετο φόβος μέγας. | 80 
A. M. 6085 ᾽Αλεξανδρείας ἐπίσκοπος Ζώΐϊλος Fry E. 

S. ο. 4$. 6. 6. α. ocv. 
Μα]. p. 433, 2 | 4 2 o£ f r ? , 2-1 - 
eb ] T: ούτῳ τῷ ἔτει συνέβη πολεμῆσαι ἀλλήλους TOv βασιλέα τῶν 

XVI, 98 1 Οὐηττγην x Οὐηττιγήν em Οὐηττήτην h. Εἰουττίγην g. — 3 κρυπτου- 
µένων z. — Χοσρώου em. — 4 τῆς τῶν Ῥ. ez. — 6 Χοσρώην ehm, — τὴν r. 
σοφίαν cem. — 7 τὴν om. em. — sig τὰ οἰκεῖα ἀναχωρῆσαι X. — 10 Σεύηρος 
eg. — 11 Αλικαρνασεύς demz sine spir. c. — περὶ φθαρτοῦ τε καὶ xz. — 18 ὁ 
μὲν --ὁ δέ xA οἱ uiv —of δέ emz. — Γαϊνάν hm sine acc. ο Gajianum Α. — 
προεβάλλοντο emz. — 14 Γαϊνάς h Γαϊνός c ΤΓαϊανός emA. — 11 δοκόµερον 

em, — 18 προεβώλλετο g. — 19 Oi ὀργήν x. — 92 ἰνδικτιόνος h iV rell, item 
v. 25. — 38 ὑποπαντή x ὑποπαντέ ehm. — 24 Φευροναρίου dmz. — 235 καὶ 
τῷ αὐτῷ αὐγ. em. — ig om. κ. — 36 ai ἐκκλησίαι g. — 39 χείρα g. — 
80 Ζηρολόφου g. — 31 Ζώηλος em Ζῶηλος h. — 33 ἀλλήλοις d. — τῶν] τόν em. 
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Αὐξουμιτῶν Ἰνδῶν ..... Ιουδαίων ἐξ αἰτίαρ τοιαύτης. ὁ τῶν Av£ov- 

μιτῶν βασιλεὺς ἐνδότερός ἐστι τῆς ἀὐγύπτου., [ἱουδαῖζων.]| οἱ δὲ 

τῶν ᾿Ῥωμαίων πραγματευταὶ διὰ τοῦ Ὁμηρίτου εἰσέρχονται ἐπὶ τὸν 

Αὐξουμίτην καὶ τὰ ἐνδότερα µέρη τῶν Ἰνδῶν καὶ ὐθιόπων. τῶν 
δὲ πραγματευτῶν κατὰ TO εἰωθὸς εἰσελθόντων ἐν τοῖς ὁρίοις τοῦ 

Ὁμηρίου, «{αμιανός, ὃ τούτων βασιλεύς, ἐφόνευσεν αὐτοὺς καὶ 180 P 
ἀφείλατο πάντα αὐτῶν λέγων. Ori "of ᾿Ῥωμαῖοι κακοποιοῦσι τοὺς 
ἐν τῇ χώρα αὐτῶν Ἰουδαίους καὶ φονεύουσιν αὐτούς. καὶ ἐκ τού- 
του ἕλυσαν τὴν πραγµατείαν τῶν ἐνδοτέρων Ἰνδῶν τοῦ 4ὐξουμίτου. 

καὶ ἀγανακτήσας ὁ τῶν «4ὐξουμιτῶν βασιλεὺς ᾿4δὰδ ἐδήλωσε τῷ 
Ὁμηρίτῃ. ὅτι: "ἔβλαψας τὴν βασιλείαν µου καὶ τὴν ἐνδοτέραν Ἰνδίαν, 
κωλύσας τοὺς ᾿Ῥωμαίων πραγματευτὰς τοῦ εἰσέρχεσθαι πρὺς ἡμᾶς.” 

καὶ ἦλθον εἰς ἔχθραν μεγάλην καὶ συνέβαλον πόλεμον μετ ἀλλήλων. 
καὶ ἐν τῷ μέλλειν αὐτοὺς πολεμεῖν ᾿4δάδ, ὁ τῶν 4ὐξουμιτῶν βασι- 
λεύς, ἐτάξατο λέγων. Orr "εἰ νικήσω τὺν Ὁμηρίτην, Χριστιανὺς 

γίνομαι, ὅτι ὑπὶρ Χριστιανῶν πολεμῶ.' καὶ τῇ τοῦ fto συνεργία 

ἐνίκησε κατὰ κράτος καὶ ἔλαβεν αἰχμάλωτον ζῶντα «4{αμιανόν. τὸν 
βασιλέα αὐτῶν, καὶ τὴν χώραν αὐτῶν καὶ τὰ βασίλεια αὐτῶν": καὶ 
εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ ᾿4δάδ, ὁ βασιλεὺς τῶν 4ὐξουμιτῶν, ἔπεμψε 
πρὺς τὸν βασιλέα Ιουστινιανὺν λαβεῖν ἐπίσκοπον καὶ κληρικούς, καὶ 
διδαχθῆναι καὶ γενέσθαι Χριστιανός. καὶ ἐχάρη ἐπὶ rovro µεγάλως 
Ἰουστινιανός, καὶ ἐκέλευσε δοθῆναι αὐτοῖς ἐπίσκοπον., ὃν ἂν θελή- 

σωσιν. καὶ ἐπελέξαντο of αὐτοὶ πρεσβευταὶ περιεργασάµενοι παρα- 

µονάριον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ἐν ᾽άλεξανδρεία τῇ µεγάλῃ, ἄνδρα. 
εὐλαβὴ καὶ παρθένον, ὀνόματι Ἰωάννην, ἐτῶν EB. καὶ λαβόντες 
αὐτὸν ἀπῆλθον εἰς τὴν ἠδίαν χώραν πρὺς ᾿4δάδ., τὸν βασιλέα αὐτῶν 

καὶ οὕτως ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ καὶ ἐφωτίσθησαν [ἄπαντες αὐτῶν.] | 

1 Ἐξουμιτῶν (-μητῶν z) codd. Αὐξουμιτῶν ubique scr. e Mal. Niceph. 
Azumitenses A, — Post Ἰνδῶν lacumam subesse sic fere explendam: καὶ τὸν 
βασιλέα τῶν Ὁμηριτώῶν, vidit Combefis. — 92 ἐνδότερον x. — ἐνδότερός dori 
τῶν ᾽Αμεριτῶν, ὁ δὲ τῶν Ὁμηριτῶν πλησίον ἐστὶ τῆς Αἰγύπτου Μαι. — ἰουδαῖ- 
fo» xzÀ om. em Mal. — 4 ὐξουμίτην d Αξουμίην g Αξουμίτην cehm. — 
5 ὁρίοις x ὀρίοις h ὠρείοις g ὅροις em. — 6 Zíuvog Mal. «άμνος Nic. — 
7 ἀφείλετο xz. — αὐτῶν πάντα h πάντα τὰ αὐτῶν g. — 9 Αξζουμίου cehm 
Αξουμίτου dg. — 10 "fovuitóv cehm Αξομιτῶν d Αξουμητῶν g item v. 14. 
— £à. iv τῷ em. — 15 συνετάξατο Mal — 16 γίν. καὶ ὅτι z. — συνεργίᾳ c 
συνεργεία d ἐνεργείᾳ emz. — 18 βασίλεια αὐτοῦ c. — 19 Zavíó Nic. — ὁ 
τῶν Af. βασιλεύς x. — Αξουμιτῶν cehm ᾿Αξουμιτῶν d ᾽Αξουμητῶν g. — 354 
Christianus À Χριστιανούς codd. — 23 of αὐτοῦ πρ. € αὐτοὶ oí πρ. g ἑαντοῖς 
d ἑαυτῶν οἱ πρ. d. — 97 ἅπαντες αὐτῶν Om. κΑ. 

541 B 
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A.M. 6036 Κόσμου Της θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίόκοπος 
Sis. ἔτη φλς’. Ιουστινιανὺς Χοσρόης Βιγίλιος 

ἔτη Aq. Erg uy. ἔτη a. 
i. 8’. g. 

Kovoravr. “Ἱεροσολύμων  ᾿άλεξανδρείας — Avriogelag 
ἐπίσκοπος ἐπίσόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσόκοπος 
ΜΜηνᾶς Ἰωάννης Ζώΐϊλος Ἐφραΐμιος 
ἔτη τς’. ἔτη τα’. ἔτη f£. ἔτη ή. 

4f {. B. i£. 

Mal. p. 482, 19 | Τούτω τῷ ἔτει μηνὶ Σεπτεμβρίῳ 5’, ἡμέρα «^, ὑνδικτιῶνος E', 
γέγονε σεισμὺς μέγας εἰς ὕλον τὸν κόσμον, ὥστε πτωθῆναι τὺ ἥμισυ 
τῆς Κυζίκου. καὶ τῷ αὐτῷ ἔτει ἐπληρώθη ὁ χαλκοῦς κίων Ó μέγας, 

ὁ πλησίον τοῦ παλατίου, Ó λεγόμενος 4ὐγουστεύς. καὶ ἀνηνέχθη 

Mal p.453,15 3j στήλη τοῦ βασιλέως ἸΙουστινιανοῦ ἔφιππος. | καὶ τῷ αὐτῷ ἔτει 

ἀνεφάνη τις ἐκ τῆς τῶν Ἰταλῶν χώρας κωμοδρόμος ὀνόματι ᾽Ανδρέας 
ws p ἔχων μεθ) ἑαυτοῦ κύνα ξανθὺν καὶ τυφλόν, ὕστις κελευόµενος ὑπ] 

αὐτοῦ ἐποίει Θαύματα: ἑστῶτος γὰρ αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγορᾶ, καὶ ὄχλου 

παρεστῶτος., λάθρα τοῦ κυνὺς ἐκομίζετο τὰ τῶν ἑστώτων δακτυλίδια 

190 P χρυσᾶ τε καὶ ἀργυρᾶ καὶ σιδηρᾶ: καὶ ἐτίθει εἰς τὸ ἔδαφος περι- 
σκέπων αὐτὰ TÓ χώματι καὶ ἐπέτρεπε τῷ κυνί, καὶ ἔπαιρνεν καὶ 
ἐδίδου ἑκάστω τὸ ἴδιον. ὑμοίως καὶ διαφόρων βασιλέων νομίσματα 
μιγνύμενα ἐπεδίδου κατ ὄνομα. ἀλλὰ καὶ παρεστῶτος ὄχλου ἀνδρῶν 
τε καὶ γυναικῶν, ἐπερωτώμενος ἐδείχνυε τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας καὶ 

τοὺς πύόρνους καὶ μοιχοὺς καὶ κνιποὺς καὶ μεγαλοψύχους' καὶ ὑπ- 

εδείκνυε πάντα μετὰ ἀληθείας. ὕδεν ἔλεγον, ὅτι "πνεῦμα ἔχει 
Η1Ιύθωνος.” | 

A. M. 6031 eec ws of. WoW. X. o 
ef. Mal. p. 481, 11 4 - d "m d E: , :: " : : 7 

cf. Georg. Mon. j Tovro τῷ ἔτει ἐπανέστη ἡ Βάλασσα τῇ Θρακῃ ἐπὶ μίλια ὃ 

p.525 4 καὶ ἐκάλυψεν αὐτὴν ἐπὶ τὰ µέρη Ὀδύσσου καὶ «Πιονυσοπύλεως καὶ 

τὸ ᾽άφροδίσιον: καὶ πολλοὶ ἐπνίγησαν ἐν τοῖς ὕδασιν. καὶ πάλιν 
τῷ τοῦ Θεοῦ προστάγµατι ἀπεκατέστη ἡ αὐτὴ Βάλασσα εἰς τοὺς 

ἰδίους τόπους. || 

κ "UP 

3* Χοσρώης ehm.:— 85 Μηνᾶς c. — 8' Μηνάς em. — 8? Ζώήλος em 

; : )j " 
Ζώηλος h. — 8* Εὐφραῖμιος g. — 11 ὑνδικτιόνος h. i|» rell. — 12 πτοθῆναι 
ex mron8nvar corr. h. — 13 χαλκός codd. — 16 ἀνεφάνη d Mal ἐφάνη c 
apparuit A om. emz. — τῆς om. h. — xogoógóuog emz. — 18 θεάµατα z. — 
τῇ Om. c. — 920 ἐτίθει αὐτά απ αὐτά om. em Mal. ponebantur A. — 21 ἔπερνεν 
ehm ἕπτερνεν g ἔπαιρεν c et ut vid. d tollebat A. — 22 ἑκάστου em. — 38 παρ- 
εστώς eni. — 3ὔ τοὺς μοιχούς emz. — 29 µήλια x. — 30 ziorvocomóltog 
E. -- 32 ἀπεκατέστη em. ἀπεκατεστάθη xz cf. p. 228, 4. — 88 τύπους] 
ὄρους d. 
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Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος Πέτρος ἔτη κ’. A. M. 0038 
᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος 4{όμνος ἔτη ιδ’. 

8’. κα. ή. 9. α. ὅ. α. 

| Τούτω τῷ ἔτει γέγονε λεῖψις σίτου καὶ οἴνου | καὶ χειμερία Μα. p. 482, 18 

πολλή. καὶ ἐγένετο σεισμὺς μέγας ἐν Βυζαντίω, | καὶ διαστροφὴ 2 n astu 
περὶ τοῦ ἁγίου πάσχα. καὶ ἐποίησαν οἳ δῆμοι τὴν ἀποκρεώσιμον Niceph.XVI, 52 

μηνὶ Φεβρουαρίω d. ὁ δὲ βασιλεὺς προσέταξεν ἑτέραν ἑβδομάδα 
πραθῆναι κρέα. καὶ πάντες ol κρεωπῶλαι ἔσφαξαν καὶ προέθηκαν. 
καὶ οὐδεὶς ἠγόραζεν. οὔτε ἤσθιεν. τὺ δὲ πάσχα γέγονεν, ὧς ὁ 
βασιλεὺς ἐκέλευσεν. καὶ εὑρέθη ὁ λαὺς νηστεύων ἑβδομάδα περιττήν. | 

κα. ο. 9. 456 B. w. f. A. M. 6039 

| Τούτω τῷ ἔτει παρελήφθη ἡ Poux ὑπὺ τῶν Γότθων. καὶ wa. p. 483, 5 
ó πάπας Βιγίλιος παρεγένετο ἐν Κωνσταντινουπόλει, | καὶ δεχθεὶς Niceph. Ἡς ο. 
ὑπὺ τοῦ βασιλέως μετὰ μεγάλης τιμῆς ὑπισχνεῖτο ποιεῖν ἔνωσιν τῆς 

καθολικῆς ἐκκλησίας καὶ ἀναθεματίξειν τὰ τρία κεφάλαια, τοσοῦτον 

τιμηθεὶς ὑπὺ τοῦ βασιλέως, ὡς ἐπαρθέντα ἀκοινωνησίαν τεσσάρῶών οἱ. wal. p.A84, t 

μηνῶν δοῦναι Μηνᾶ. τῷ Κωνσταντινουπόλεως ἐπισκόπῳ. εἰς ἐπι- τοι ν 

τίµιον. καὶ Μηνᾶς δὲ αὐτῷ τὸ αὐτὺ ἐπιτίμιον δέδωκεν. ἀγανακτήσας 
δὲ ὁ βασιλεὺς κατὰ Βιγιλίου διὰ τὸ ἐπιτίμιον καὶ διὰ τὺ ὑπερτίθε- 

σθαι πληρῶσαι τὰ δόξαντα περὶ τῆς ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν ἆπ- 
έστειλε συλλαβεῖν αὐτόν. ὁ δὲ φοβηθεὶς τὴν ὀργὴν τοῦ βασιλέῶς cr Mal p. 455, 4 

τῷ Θυσιαστηρίῳ Σεργίου τοῦ μάρτυρος μονῆς τῶν Ὁρμίσδου προσ- 

έφυγεν. κἀκεῖθεν ἑλκόμενος κατέσχε τοὺς βαστάζοντας v0 Δυσιαστή- 2.0 Ἡ 

ριον κίονας καὶ τούτους κατέστρεψεν, βαρὺς Qv καὶ µέγας τῷ σώματι. 

5 ὁ δὲ βασιλεὺς μεταμεληθεὶς ἐδέξατο τὸν πώπαν ἈΒιγίλιον. καὶ 
παρακληθεὶς Βιγίλιος ὑπὺ Θεοδώρας τῆς αὐγούστης ἐδέξατο Μηνᾶν, cr Mal p.453,14 
rov πατριάρχην Κωνσταντινουπύλεως. τῇ «9' τοῦ Ἰουνίου μηνὺς τῶν 

ἁγίων ἀποστόλων. 

| Τῷ 9' αὐτῷ ἔτει μηνὶ Μαίω ια, τῷ σαβῥβάτῳ τῆς ἁγίας wa. p. 492, 9 

πεντηκοστῆς. τοῦ γενεθλίου ἀγομένου ἰππικοῦ. γέγονε µάχη τῶν δύο 

μερῶν. καὶ ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς τοὺς ἐκσκουβίτορας καὶ στρα- 

8 19, κα. η’. «. 9’. Y. a. codd. praeter m. — 5 ἐν τῷ Βυζ. dh. — 
6 ἀποκρεώσιμον yz Mal. ἀποκρέωσιν c ἀπόκρεον d. — Ἱ Φευρουαρίῳ dmz. — 
8 πραθῆναι codd. εἰ Mal. προθεῖναι Nic. apponi Α. — τὸ κρέα d. — xgto- 
πώλαι Mal Georg. Mon. p. 541 κρεωπῶώλοι x wxgsomoOlot z κρεοπόλοι em. — 
ἔσφαζον d. — προσέθηκαν m. — 9 εἶσθιεν c εἰ ut vid. g. — 18 πάππας g. — 
Βιγήλιος ο Βιγέλλιος g item v. 19. — 18 Μηνάς em. — M. δὲ αὐτὸ τὸ ἔπιτ. 
g. — 922 Ὀρμίσδου emx. — 25 πάππαν g. — Βιγίλλιον g. — 30 Βιγήλιος c 
om. d. — αὐγούστας €. — Μηνάών em. — 91 Post πατριάρχην d addit: ὁμοίως 
καὶ Μηνᾶς αὐτὸν ἐδέξατο. --- 27 Κωνσταντ. —98 ἀποστόλων om. d. — 27 τῶν 
ἁγίων ἀποστόλων om. em festivitate apostolorum A καὶ ἀπῆλθεν sig τὴν ἄθλη- 
σιν τῶν ἁγίων ἀποστύλων Mal. — 31 ἐκσκουβήτορας x ἐκσκουβίτωρας em ἐξ- 
κουβίτορας g. 

Turoruüawrs CHRON. EL 15 
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τιώτας ξιφήρεις ἀνεῖλον πολλοὺς ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐπνίγησαν φεύγοντες 

πολλοί. ἄλλοι δὲ καὶ ἐσφάγησαν, καὶ γέγονεν ὕλεθρος πολύς. | 
΄ , , , , , p 

A. M. 6040 κα. Xy. d. ια. y. 5. 3}. 

Mal. p. 483, 19 | Τούτῳ τῷ ἔτει ἐγένοντο σεισμοὶ συνεχεῖς | καὶ βροχαὶ µεγά- 
λαι, ὁμοίως καὶ τῷ Φεβρουαρίῳ μηνὶ σεισμὺς μέγας. ὥστε πάντας 
ἀπογινώσκειν καὶ ἐν φόβω µεγάλω γίνεσθαι καὶ Λιτανεύειν καὶ 
δέεσθαι τοῦ δεοῦ ῥυσθῆναι τῶν ἐπικειμένων ἀπειλῶν. 

giri a | τῷ à' αὐτῷ ἔτει μηνὶ Ἰουνίω, ἰἠνδικτιῶνος τα, ἐκοιμήθη ἡ 
» 15 βασίλισσα Θεοδώρα εὐσεβῶς. | 

A. M, 6041 κβ κ. τα. i. 9$. ἕ. 9. 

μι... | Τούτῳω τῷ ἔτει γεγύνασι βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ φοβεραὶ πάνυ, 
ὥστε πολλοὺς καθεύδοντας ἐκ τῶν ἀστραπῶν βλαβῆναι. καὶ τῇ 

ἡμέρα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου γεγόνασι βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ πάνυ 
φοβεραί, ὥστε τοῦ Ἐηρολόφου κίονος ἀποπεταλωθῆναι µέρος καὶ ἡ 

Mal p.484, 6 χεφαλὴ ἡ γεγλυμµένη τοῦ αὐτοῦ κίονος. | τῷ δὲ ἸΙουλίῳ μηνὶ γέγονε 
συμβολὴ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν, καὶ ἐνεπυρίσθη ἡ oíxía ἡ Acyo- 
µένη τῶν Πάρδου" καὶ ἐκαύθησαν πολλά, τοῦτ ἔστιν ἀπὸ τοῦ 

χαλκοῦ τετραπύλου ἕως τῆς λεγομένης τὰ ᾿Ελευσίας. καὶ ἐγένοντο 
φόνοι πολλοί. | προκένσου δὲ γενοµένου ἐν τῷ 'EfÓóuo ἀπώλεσαν 

19? P of. βεστίτορες τὺ στέµµα τοῦ βασιλέως, ὕπερ μετὰ uivec m εὑρέθη. 
ὕπου καὶ ἓν μµαργαριτάριν καὶ πᾶσα $5 Λοιπὴ αὐτοῦ λιθδέα ἐσώθη καὶ 
εὑρέθη. 

Α.Μ. 00 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων 1ερσῶν Ῥώμης 
Er σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

Sup. ἔτη gu. Ἰουστινιανὸς Χοσρόης Βιγίλιος 
ἔτη Aq. Fr µη’. Fry τή. 

xy. κε. ip. 
Κωνσταντ.  Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας  ᾽Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Μηνᾶς Πέτρος ᾽Απολινάριος 4όμνος 
Erg τς’. ἔτη κ’. ἔτη i9. ἔτη εδ. 

by. ge. a. ε. 

Mal. p. 494, 9 | Tosro rà ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίῳ «γ΄ ἀχθέντος ἰππικοῦ πρεσβευ- 

l ἀνεῖλεν κ. — ἐπνίγησαν emz Mal ἐπλήγησαν x. — 5 Φευρουαρίω dmz. 

— 8 ἰνδικτιόνος h  ru.— μα] α em. δεκάτης Mal. sed κα etiam Cram. — 
10 δ΄ in fin. om. em, — 12 ἐκ om. em. — 14 ἀποπεταλλωθῆναι g. — 14. 15 καὶ 
τοῦ αὐτοῦ ἡ κεφ. ἡ ytyÀ. ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ αὐτοῦ κίονος cem καὶ 5 γεγᾖ. 
κεφαλὴ ἐν τῷ αὐτῷ κίονι d. — 1b γέγονε-- 19 πολλοί om. d. — 16 τῶν add. 
ε c om. emz. — 17 ἐκατεκαύθησαν g. — ἀπὸ τοῦ χαλκοῦ Om. em. — 18 Es- 
Avaíag ο. — 19 δὲ om. d. — 30 βεστήτορες codd. — πὐρέθη d. — 21 λιθέα d 
Φέα rell. — 965! cuc' codd. — 25* qus' codd. — 25* Χοσρώης ehm. — 305 Βι- 
γήλιος ο. — v. 287—392? om. h. — 80! Μηνάς em. — 30? Απολλινάριος g. — 
31? ἔτη τῇ egm. — 33 Ὀκτωβρίω ἠνδικτιῶνος iy ? 
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τὴς Ἰνδῶν ἦλθεν ἐν Κωνσταντινουπόλει φέρων ἐλέφαντα" καὶ 
εἰσῆλθεν ἐν τῷ ἰπποδρομίῳ. | τῷ δὲ Ἰαννουαρίῳ μηνὶ κατεβιβόσθη 
τὸ ὄνομα Ἰηνᾶ, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. καὶ προεβιβάσθη 

τὸ ὄνομα Βιγιλίου προτασσοµένου ἐν τοῖς διπτύχοις. | τῷ δὲ Μαρτίῳ 
μηνὶ ἐξείλησεν ὁ ἐλέφας νυκτὺρ ἀπὺ τοῦ σταύλου καὶ πολλοὺς 
ἐφόνευσε καὶ ἄλλους ἐκύλλωσεν. | τῷ δὲ ᾽Απριλλίῳ μηνὶ τς ἀγέντεο 

συμβολὴ τῶν δήµων πρὸς ἀλλήλους ἐν δειλινῃ, ἰππικοῦ ἀγομένου' 

καὶ πολλοὶ ἀπέθανον ἀμφοτέρων | τῶν μερῶν' καὶ εἰς ἐργαστήρια 
εἰσῆλθον καὶ ἤρπαζον. εἴ τι εὕρισκον, ἐπάρχου óvrog Ἰωάννου τοῦ 

ἐπιλεγομένου Κοκκοροβέου. | τῷ δὲ Ιουνίῳ μηνὶ xq ἡμέρα γ΄ γέγονε 
τὰ ἐγκαίνια τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ ἡ κατάθεσις τῶν ἁγίων 

λειψάνων ᾽άνδρέου, 4ουκᾶ καὶ Τιμοθέου, τῶν ἀποστόλων. καὶ 
διῆλθεν ὁ ἐπίσκοπος Μηνᾶς μετὰ τῶν ἁγίων λειψάνων καθήµενος 

ἐν ὀχήματι χρυσῷ βασιλικῷ διαλίδῳ κρατῶν τὰς τρεῖς Θήκας τῶν 
ἁγίων ἀποστόλων εἰς τὸ γόνατα αὐτοῦ" καὶ οὕτως ἐποίησε τὰ ἐγκαίνια. 

κά. xg. w. W. s. B. s. 
[ Τούτῳ τῷ ἔτει μηνὶ ᾽Απριλλίω, ἰνδικτιῶνος ιδ’. ἐπέμφθη Ναρσῆς 

ὁ κουβικουλάριος εἰς Ρώμην ὀφείλων πολεμῆσαι τοῖς Γότθοις τοῖς 

παραλαβοῦσι τὴν Ρώμην, ἐπειδὴ μετὰ τὺ παραλαβεῖν αὐτὴν τὺν 
Βελισάριον πάλιν ἐπανέστησαν καὶ παρέλαβον αὐτὴν οἱ Γότθοι. | 
τῷ δὲ IovA(o μηνὶ 9' ἐγένετο σεισμὺᾳ µέγας καὶ φοβερὺς ἐν πάσῃ 
τῇ χώρα Παλαιστίνης καὶ ᾿4ραβίας καὶ Μεσοποταμίας καὶ Συρίας 
καὶ Φοινίκης, καὶ ἔπαθε Τύρος καὶ Σιδὼν καὶ Βηρυτὺς καὶ Τρί- 
πολις καὶ Βύβλος' καὶ ἀπέθανον ἐν αὐταῖς ἀνθρώπων πλήθη πολλά. 
ἐν δὲ τῇ πύλει Βύτρυος ἀπεσπάσῦθη ἀπὸ τοῦ παρακειµένου τῇ 9a- 

λάσσῃ ὄρους. τοῦ Acyouévov 4ιδοπροσώπου. µέρος πολὺ καὶ εἰσηνέχθη 
εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπετέλεόε λιμένα. ὡς δύνασθαι ὑρμᾶν ἐν 

αὐτῇ πλοῖα πολλὰ παμµεγέθη. οὐκ εἶχε γὰρ ἡ αὐτὴ πόλις πρὺ 

2 [πποδρομείω emx. — Ἰανουαρίῳ z. — 8 προανεβιβάσθη z. — 4 Βιγη- 
Mov ο Bii g.— praecedens (προτασσόμενον) Α. — 5 ἐξήλησεν X2. — τοῦ 
om. h. — καὶ πο]λοὺς ἐπάταξε καὶ ἄλλους ἐφόνευσε z. — 6 καὶ τῷ Am. emz. 
— Απριλίω h. — µηνέ om. emx, — is om.m. — 7 ἐν δειλινῆς codd. corr. 
Classen ἐν δειλινοῖς Combefis ἐν δεΏῃ μὴ ἀγομένου ἴππ.» μὴ ἀγομένου τοῦ 
ππικοῦ Mal — 9 ηὔρισκον h. — ὑπάρχου xz — 10 Νοκοροβίου m κοκηορο- 
βίου h. — Ἰουνίω xA Mal. Cram, Ἰουλίῳ emz, — εἰκάδι ὀγδόῃ ο τα Cram, 
x9' Niceph. — γέγοναν z. — 11 καὶ ἡ x«rd9.— 192 ἀποστόλων om. em. — 
192 καὶ prius om. h. — τῶν ἁγίων ἀποστόλων z ἁγίων om. κΑ. — 13 Μηνάς 
em. — 14 τρεῖς om. em. — 17 ἀπριλίω h. — (và. ιδ om. x. — ivdixrióvog h 

D γε. — QW scr. e coni, ὅ codd. — Ναρσής dg. — 18 ἐν Ῥώμῃ z om. em. 
— τοὺς Γότθους emz. — 21 τῇ δὲ 9' τοῦ lovi. µηνός d. — 38 Βιρυτός ce 
Bíoerog d Βύριτος m. --- καὶ Τρέπολις om. x. — 25 Βότρυος corr. e Mal. 
Βόστρνος codd. — τῆς Θαλάσσης em. — 96 εἰσηνέχθη x (κατηνέχθη Mal) εἰσ- 
ήχθη emz. — 927 ὡς δύνασθαι-- p. 228, 1 λιμένα om. em. — ὁρᾷν h. ogueiv? 
— 98 αὕτη ἡ πόλις Classen. a£ cf. Mal. 1. 1. 

15* 

Μα]. p. 484, 11 

o y 
. 484, 14 

PX. p. 484, 17 
cf. Cram, An. 

11, 113 
Niceph. X VII, 96 

ΛΑ. M. 6043 

Mal. p. 484, 22 

Mal. p. 485, 8 

353 B 

193 P 
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τούτου Λιμένα. ὁ δὲ βασιλεὺς ἀπέστειλε χρήματα πρὺς τὸ ἀνεγεῖραι 

τὰ πεπτωκύτα τῶν αὐτῶν πόλεων. ᾖἔφυγε δὲ ἡ ΔΒάλασσα εἰς τὸ 

πέλαγος ἐπὶ µίλιον £v, καὶ ἀπώλοντο πλοῖα πολλά. καὶ πάλιν τῇ 
τοῦ Θεοῦ κελεύσει ἀπεκατέστη εἰς τὴν ἰδίαν κοίτην. | 

A. M. 6044 xs. xp. a0. a£. f. y. E. 5 

erar oir d | Toro τῷ ἔτει μηνὶ Σεπτεμβρίω, ὑνδικτιῶνος τε. γεγόνασι τὰ 

1,3 — ἐγκαίνια τῆς ἁγίας Εἰρήνης πέραν ἐν Συκαῖς. καὶ ἐξῆλὃον τὰ ἅγια 

λείψανα ἐκ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας μετὸ καὶ τῶν δύο πατριαρχῶν. 

Μηνᾶ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως καὶ ᾽πολιναρίου ᾽Αλεξανδρείας. καὶ 

ἐκάθισαν ἀμφότεροι ἐν τῷ βασιλικῶ ὀχήματι κατέχοντες £v τοῖς 10 
γόνασιν αὐτῶν τὰ ἅγια λείψανα" | καὶ ἦλθον ἕως τοῦ Περάματος 

καὶ ἐπέρασαν, καὶ ὑπήντησεν αὐτοῖς Ó βασιλεύς. καὶ ἠνέωξαν τὴν 

cf. Mal.p.456,5 αὐτὴν ἐκκλησίαν τῆς ἁγίας μάρτυρος Βἰρήνης. | τῷ 0' αὐτῷ ἔτει 
ef. um ἐκαθαρίσθη Ó λιμὴν τοῦ 'EfÓóuov. | καὶ τῷ αὐτῷ xoóvo τελευτᾷ 

Niepkxvinso Μηνᾶς, 6 ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, καὶ γέγονεν ἀντ᾽ αὐτοῦ 15 
Εὐτύχιος. ὁ ἀποκρισιάριος ᾽ἅμασείας, μοναχὺς τῆς ἐν ᾽μασεία μονῆς 

x4 B καὶ πρεσβύτερος τῇ αὐτῇ ἡμέρα, τοῦ λειφάνου Μηνᾶ ἔτι κειµένου 
Mal, p. 4&6, 14 ἐν τῷ Γερατείω. || καὶ τῷ 4ὐγούστω μηνὶ ἐπινίχια ἦλθον ἀπὺ ᾿Ρώμης 

Ναρσῆ. τοῦ κουβικουλαρίου καὶ ἐξάρχου ᾿Ῥωμαίων. συμβαλὼν γὰρ 

πύλεμον μετὸ ἨΤοτίλα, ῥηγὺς τῶν Γότθων, κατὰ κράτος ἐνίκησε 20 

καὶ ἕλαβε τὴν ᾿Ρώμην καὶ ἔσφαξε rov Τότιλαν καὶ τὰ μάτια αὐτοῦ 

ἡμαγμένα σὺν τῷ διαλίθω καμηλαυκίῳ αὐτοῦ ἔπεμψεν ἐν Κωνσταν- 
τινουπόλει" | καὶ ἐρρίφησαν εἰς τοὺς πόδας τοῦ βασιλέως ἐπὶ σεκρή- 

του. | δεῖ δὲ ταγῆναι καὶ τὺ τοῦ ᾿άνθίμου ἔτος εἰς τὸν πατριάρχην 
Μηνᾶν., ἵνα συσταθῶσι τὰ ιτ ἔτη.| t2 σα 

A. M. 6045 Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Εὐτύχιος Ern wy. 
xS. wy. με. α. qw. ὃ. η. 

κκ ότι, Τούτῳ τῷ ἔτει γέγονεν ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ πέµπτη σύνοδος 

κατὰ ἹΦριγένους τοῦ παράφρονος καὶ «ιδύμου τοῦ ἀπὺ ὀμμάτων 
καὶ Εὐαργίου καὶ τῆς ἑλληνόφρονος αὐτῶν ληρωδίας καὶ αὖθις κατὰ 30 

3 ἐπί] ὡσεί h. -- µήλιον gx. — 4 πελεύσει xz Mal βοηθεία em. — 

6 μηνὶ αὐγούστῳ Cram. --- ὑνδικτιόνος h i$ rell. — 8 καὶ add. x Mal. om. 
emz. — 9 Μηνά em. — 10 ἐκάδησαν ehm. — ἐν τῷ ὄχ. τῷ βασιλικῷ c. — 
12 ἀνέωξαν d. — 14 ἐκαθαιρίσθη ἆ καθαιρίσθη spatio wntus lit. initio vacuo 
rel. ο ἐκαθερίσθη rell. — 15 Μηνάς em. — 18 ἀποκρισάριος em. — "Apaoíag 
et Αμασία codd. praeter h. — 117 τοῦ αὐτοῦ λειψ. Μηνά em. — προκειµένου z. 
— 18 Γερατίῳ gm. — ᾖλθον dem Mal. ᾖλθεν cz. — 19 Ναρσή επικ. — 20 Τώ- 
nÀla g Tónà« rell — 921 Τίλαν em Τώτιλλαν g. — 29 aefu«yuíva d. — 
38 σεκρήτου em σηκφίτου c σεκρέτον dz coram senatu (ἐπὶ συγκλήτου) À quod 
probat Combefis. — 24 de£ —265 ἔτη om. dA. haec verba interpolata esse demon- 
stravi in diss, de Codd. Theoph. ---Ανθήμου h. — 26 Μηνών em. — 29 Ώρει- 
γένους m Ὀρειγένους ο. — ἀπὸ ὀμμώτου cem. 
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τῶν [ἀκεφάλων] κεφαλαίων. Βιγίλιος δὲ 6 ᾿Ρώμης τοῖς συνελθοῦσιν 

οὐ συνήδρευσεν' ἀπελύθη δὲ πολλῶν κινηθέντων ὑπὺ τοῦ βασιλέως 

καὶ ἐν τῷ Ἰλλυρικῷ ἐτελεύτησε τὴν ἐπὶ ᾿Ρώμην ὀναλύων ὁδόν. 
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| Toro rà ἔτει μηνὶ 4ὐγούστω i, ἠνδικτιῶνος f, ὥρα µεσο- 

νυκτίου. διαφαυούσης κυριακῆς. ἐγένετο σεισμὺς φοβερός. ὥστε παθεἴν 

οἴκους πολλοὺς καὶ Λλουτρὰ καὶ ἐκκλησίας καὶ µέρος τῶν τειχῶν ss 

Κωνσταντινουπόλεως. μάλιστα τὸ τῆς Χφυσῆς πόρτης' καὶ πολλοὶ 

ἀπέθανον. πέπτωκε δὲ καὶ Νικομηδείας µέρος πολύ. ἐπεκράτησε δὲ 
ὁ αὐτὺς σεισμὺς ἡμέρας uw. καὶ πρὺς ὀλίγον of ἄνθρωποι κατενύ- 

γησαν Λιτανεύοντες καὶ προσεδρεύοντες καὶ εἰς τὰς ἐκκλησίας µέ- 

νοντες. καὶ πάλιν φιλανθρωπίας Θεοῦ γενομένης ἐπὶ τὸ χεῖρον 

γεγόνασιν. γίνεται δὲ ᾗ µνήµη τοῦ σεισμοῦ τούτου κατ᾽ ἔτος ἐν 

τῷ Kdumo, λιτανεύοντος τοῦ λαοῦ. οἱ δὲ Aafol ἀθετήσαντες "Po- 

µαίους διὰ τὰς Ἰωάννου τοῦ ἄρχοντος αὐτῶν φιλαργυρίας καὶ ἀδικίας 

καὶ πρὺς ΙΠέρσας αὐτομολήσαντες πάλιν τῷ τρύνῳω τούτῳ τοῖς 

ἱΡωμαίοις προσερρύησαν. καὶ τὴν Πέτραν τὺ φρούριον παρέλαβον 
οὗ ᾿Ρωμαῖοι καὶ τοὺς Πέρσας ἀπήλασαν. 

Κόσμου Tig δείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

Sut. ἔτη ouf. Ἰουστινιανὺς Χοσρόης Βιγίλιος 
ἔτη Aq. ἔτη uq. ἔτη ax. 
xÜ. A. PP 

Κωνσταντ.  Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Εὐτύχιος Πέτρος ᾽Απολινάριος ZAóuvog 
ἔτη w. ἔτη κ’. ἔτη i. ἔτι i. 

: y- Es s. i» 

Tovro rà ἔτει μηνὶ Ιουλίω τα’, ὑνδικτιῶνος y^. ἐν τῇ συνάξει 
, . Li * 

τῆς ἁγίας Eo (ug τοῦ "Ogov, γέγονε σεισμὺς μέγας" καὶ τῷ coro js «pts φημιας ρου, yty Los µεγας Ü 6G 

1 ἀπεφαάλων om. À. E coniectura ad κεφαλαίων adscripta nalum esse vide- 
lur. — κεφαλαίων om.x. -- Βιγήλιος ο, — 3 τὴν ἐπὶ '"Pourv— p. 231, 16 Κων- 
σταντινουπόλεως uno folio interciso deerant. in Ἡ εἰ postca. manu. vec. addita 

ὁ 
sunt e cod. ο ut vid. — 4 κζ] ιζ ο. — 5 τε] τς Cram, — i» codd. — Ἱ λοε- 
τρά g λουετρά X. — 8 πολύ c. — 9 δέ prius om. c. — ἐπεκράτει d. ἐπεκράτη ο. — 
10 κατηνύγησαν degm. — 11 προεδρεύοντες C. — 13 κατ Frog om. d xa 
frog m. — ἐν τῷ κ. xar' frog c. — 14 κάππῳ em. — 15 φιλαργυρίας xal om. 
em. — 16 τούτω post 17 προσερρ. collocat ο. — 1 τὸ φρούριον ὁ τοῦ ggov- 
ρίου ἆ τῶν φρουρίων {(-ρείων e) egm. — Numeros anni 6047 cod, d ad annum 
sequentem p. 230, 4 annotat. — 91* Χοσρώης em. — 21^ Βιγήλιος c. — 926? Απο- 

ληνάριος em. — 28* ;'] ς em. — 29 ια] α g. — is codd. — 30 τῆς ἁγίας] 
τῇ ἁγίς g. — Εὐφημίας om. cg pr. m. in mg. e. — 0gov dm όρου sine spir. € 
Ὀλυβρίου coni. Gour. — 30 xal- p. 230, 1 βρονταί om. x. 

194 PP 

A. M. 6046 

Mal p. 456, 23 
cf. Cram. An. 

11, 113 

A. M. 6047 



A. M. 6048 

Mal. p. 487, 10 
cf. Herm. V1, 378 

$55 B 

195 P 

357 B 

A. M. 6043 

Mal. p. 488, 15 
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μηνὶ £0» ἐγένοντο βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ φοβεραὶ καὶ ἄνεμος lw 
φοβερός, ὥστε πεσεῖν τὸν σταυρὺν τὺν ἔσωθεν ἰστάμενον τῆς πόρ- 
της τοῦ ᾿Ρησίου. 

αθ’. λα. aw. ὅ. τα. E. aw. 

| Τούτῳ τῷ ἔτει μηνὶ Ἰουλίω, ἰνδικτιῶνος δ’, ἐστασίασαν "Iov- 

δαῖοι καὶ Σαμαρεῖται ἐν Καισαρεία τῆς Παλαιστίνης καὶ ποιήσαντες 

πρὺς ἀλλήλους ἐν τάξει πρασινοβενέτων ἐπῆλθον τοῖς Χριστιανοῖς 

τῆς αὐτῆς πόλεως καὶ πολλοὺς ἀνεῖλον καὶ ἐκκλησίως κατέκαυσαν, 

Στέφανον δέ, τὸν ἔπαρχον τῆς αὐτῆς πόλεως, ἐν τῷ πραιτωρίῳ 

ἀνεῖλον καὶ τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ καθήρπαξαν. ἡ δὲ γυνὴ αὐτοῦ 

ἀνελθοῦσα £v τῇ πύλει προσῆλθε τῷ βασιλεῖ' καὶ ἐκέλευσεν ᾽αμαντίω 

τῷ στρατηλότῃ κατελθεῖν ἐν Παλαιστίνη καὶ róv φύνον τοῦ Στε- 

φάνου ἐκζητῆσαι: ὅστις εὑρὼν τοὺς μὲν ἐφούρκισεν, τοὺς δὲ ἄπεκε- 
φάλισεν, τοὺς δὲ ἠκρωτηρίασε καὶ ἐδήμευσεν. καὶ ἐγένετο φόβος 
µέγας ἐν πᾶσι τοῖς ἀνατολικοῖς µέρεσιν. τῷ δὲ «{εκεμβρίω μηνὶ 

ἐγένετο Ὀνῆσις ἀνθρώπων ἐν διαφόροις πόλεσιν, μάλιστα δὲ τῶν 
παίδων. ὁμοίως καὶ τῷ Maio μηνὶ ἐγένετο σπάνις ἄρτου ἐν Bv- 
ζαντίω. καὶ ἐστενώθησαν καὶ ἔκραζον τῷ βασιλεῖ: '"δέσποτα, εὐθη- 

νίαν τῇ πύλει.” καὶ ἀνέόκαψαν τὺν ἔπαρχον ἐν γενεθλιακῷ δεωρίῳ. 

ὕντων ἐν τῷ ἰππικῷ καὶ πρεσβευτῶν τῶν Περσῶν. καὶ ἀγανακτήσας 
ó βασιλεὺς κελεύει Μουσωνίῳ τῷ ἐπάρχω κρατῆσαι τοὺς τοῦτο 
ποιήσαντας, καὶ ἐκολάσθησαν. ἐλύπησαν γὰρ τὺν βασιλέα. ὅτι ἐπὶ 

τοῦ πρεσβευτοῦ τῶν Περσῶν κατέκραζον αὐτοῦ oí δῆμοι. οἴνου μὲν 
γὰρ καὶ λάρδου καὶ παντοίου εἴδους εὐθηνία ἦν, σίτου δὲ καὶ 
κριθῆς λεϊῖψις. τῷ δὲ ἸΙουλίῳ μηνὶ wy', ἡμέρα &, ἐγένοντο ἀδτραπαὶ 
καὶ βρονταὶ φοβεραί, ὥστε πολλοὺς βλαβῆναι, | καὶ βροχὴ πολλή, 

ὥστε ἀπὺ πολλῆς ἀβροχίας οὖσαν κορεσθῆναι τὴν γῆν. 

Ρώμης ἐπίσκοπος Πελάγιος Fry &. 
Àj. AB. α. 8. ιβ. η. ιβ. 

Τούτῳ rà ἔτει μηνὶ Νοεμβρίω 5’ εἰς τὴν μνήμην τῆς κόνεως 
ἐτελεύτησε Τιμόθεος, ὁ ἔξαρχος τῶν µοναστηρίων καὶ ἡγούμενος τῆς 
αλμάτου μονῆς' καὶ ἐγένετο ἀντ᾽ αὐτοῦ ᾿άνθιμος. ἔγκλειστος τοῦ 
αὐτοῦ µοναστηρίου. | καὶ ἐφάνη πῦρ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς εἶδος λόγχης 

3 Rhesii Α Ῥυσίου x Ῥουσίου emg. — 5 B codd. — 1 πρὸς ἀλλ. ἓν ὡς 
ἐν τὸ e Mal. et facti quasi in ordine A. --- πρασινοβεγέτων cA Mal. πρασινο- 
βένετον rell, — 9 ὕπαρχον gx. — 10 κατήρπαξαν codd. Μαι. — 11 Ἁμαντείῳ 
em, — 12 ἐν Παλαιστίνῃ] iv Καισαρείᾳ ἆ ἐν Κωνσταντινουπόλει ο. — — Στε- 
φάνου] ὑπάρχου x. — 16 πὀλεσιν] µέρεσιν x. — 18 ἔκραξαν g Μα]. — εὐθηνία 
em, — 19 ὕπαρχον gx. — 30 τῶν om. x. — 21 Μουσουνίῳ egm. — ὑπάρχῳ 
gx. — 28 αὐτοῦ x αὐτῷ egm. — 24 νάρδου g. — παντός g. — δέ om. egm. 
— 91 οὖσα em. — 30 Νοεμβρίω x «εκεμβρίῳ egm. — κόνης em. — 32 4ελμά- 
του egm. ---ἄνθημος m. — ἐγκλειστός c. 
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ἀπὺ ἄρκτου ἕως δυσμῶν. καὶ τῷ ᾽Απριλλίῳ μηνὶ c&', ἡμέρα B, ἐγένετο 
σεισμὺς φοβερὺς καὶ ἀβλαβής. | 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης — A. M. 6050 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

5 Sv. ἔτη gv. Ἰουστινιανὺς Χοσφόης Πελάγιος 
ἔτη Aq. ἔτη µη. ἔτη ε. 

λα. A. p. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας ᾽Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος 

10 Εὐτύχος Πέτρος ᾽Απολινάριος 4όμνος 
ἔτη ay. ἔτη κ’. ἔτη εθ’. ἔτη εδ’. 

s. Ww. 6’. uy. 
Tovro rà ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίῳ (9, ἡμέρᾳ 5’. ivàutiOvog S, Mo s ass, no 

yéyove σεισμὸς μέγαρ διαφαύοντος σαβῤῥάτου., | καὶ τῷ «{εκεμβρίῳ ** rm, Αν. 

15 μηνὶ (0 γέγονεν ἕτερος σεισδμὺς φοβερὺς πάνυ, ὥστε παθεῖν τὰ δύο 
τείχη Κωνσταντινουπόλεως, τό τε Κωνσταντινιακὺν καὶ τὺ ὑπὺ 

Θεοδοσίου κτισθέν. κατέπεσον δὲ ἐν ἐξαιρέτῳ ἐκκλησίαι καὶ τὰ 

ἐπέκεινα τοῦ Εβδύμου καὶ ὁ ἅγιος Σαμουὴλ καὶ ἡ ἁγία 8toróxog 
τῶν Πεταλᾶ καὶ τοῦ ἁγίου Βικεντίου καὶ πολλὰ θυσιαστήρια ἐκκλη- 

20 σιῶν καὶ κιβώρια, ἀπὺ τῆς Χρυσῆς πόρτης ἕως τοῦ ᾿Ῥησίου" καὶ 508 Ὦ 
οὐκ ἦν τόπος ἢ προάστειον, ὃ οὐκ ἔπεσεν ἀπὺ τῆς φοβερᾶς ἀπειλῆς 
τοῦ σεισμοῦ. τὺ δὲ 'Ῥήγιον οὕτως ἔπεσεν ἕως ἐδάφους. ὥστε μὴ 
γνωρίζεσθαι αὐτύ. ἔπεσε δὲ καὶ 5 ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Στρατονίκου 

καὶ Καλλινίκου ἕως ἐδάφους, αἱ οὖσαι ἐν τῷ ᾿Ρηγίω. καὶ ὃ κίων 

25 δὲ ὁ πορφυροῦς, ὁ ἐστὼς ἔμπροσθεν τοῦ παλατίου ἸΙουκουνδιανῶν 
μετὰ τῆς ἐπικειμένης αὐτῷ στήλης ἔπεσε καὶ ἐπάγη εἰς τὴν γῆν 

πύδας ὀπτώ. ἔπεσε δὲ καὶ ἡ στήλη ᾽Αρκαδίου τοῦ βασιλέως ἡ εἰς 
τὴν ἀψίδα τοῦ Ταύρου, ἡ εἰς τὸ ἀριστερὺν µέρος ἑστῶσα. καὶ πολλοὶ 
ἔπαθον ἐν τοῖς συμπτώµασιν, ἕτεροι δὲ καὶ μεθ ἡμέρας ἐκ τῶν 

50 καταληφθέντων ὑπὸ τῶν συμπτωμάτων διεσώθησαν μετὰ δύο καὶ 
τρεῖς ἡμέρας. ἠκούσθη δὲ ὅτι καὶ ἐν ἑτέραις πόλεσι τὸ αὐτὺ γέγονεν. 

τοιοῦτον γὰρ µέγαν καὶ φοβερὺν σεισμὸὺν οὐ µέμνηται ἄνθρωπος 
ἐπὶ τῆς γῆς ἐν τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ. ἔμεινε δὲ σειοµένη ἡ yij νυκτὺς 
καὶ αἱ ἡμέρας μετὸ φιλανθρωπίας ἡμέρας δέκα, καὶ πρὺς ὀλίγον οἱ 

/— .1 ἀπὸ ἄρκτου] ἀπὸ τῶν ἀνατολικῶν μερών Mal --- 5* Χοσρώης em. — 

15 B] s ο. — 10? ᾽Αποληνάριος em, — 18 à. codd. — 14 διαφαύοντος ᾳ διαφαί- 
νοντος emx. — 17 ἐνεξαιρέτως em ἐξαιρέτως Mal. κατ ἐβαέρετο» Cram. — 
19 Πεταλά x Πέταλα Cram. — 30 κιβούρια (κηβ. h) codd. — Ῥησίου em Cram. 
Ῥυσίου x 'Povcíov z. — 33 Ῥήγειον em, — πατέπεσεν z. — 92b Ἰουκουνδιανῶν 
Goar coll. Procop. de aedif. cp. 11 p. 207, 4 (cf. Chron, Pasch. p. 591, 1) "[ov- 
κουρδιανῶν ehmx ἸΙουκαρδιανῶν g Σεκουνδιανῶν Μα]. — 26 στήλης. ἔπεσε δὲ 

καὶ eh. — 27 ἡ posterius om. g. — 38 ἡ om. κ. — 929 ἐκ τῶν ser. e Mal. η 
(z» ὀκτώ) codd. — 50 καταληφθέντων em. παταληφθέντες xz. — 38 ἡμέρας καὶ 

νυκτός g. — 34 μετὰ φιλανθρωπίας uncis incl. Classen at cf. Mal. p. 490, 1, 
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IL, 114 

560 B 

282 ! ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

ἄνθρωποι κατενύγησαν Λιτανεύοντες. φιλανθρωπίας δὲ γενομένης 

παρὰ Θεοῦ ἐπὶ τὸ χεῖρον πάλιν γεγόνασιν. ὁ δὲ βασιλεὺς οὐκ ἐφό- 
ρεσε τὺ στέµµα ἐπὶ ἡμέρας µ’. ἀλλὰ καὶ τῇ ἁγία Χριστοῦ γεννήσει 
χωρὶς αὐτοῦ προῆλθεν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ: ὥστε καὶ τὰ ἐξ ἔθους γινό- 
ενα ἄριστα εἰς TG (0. ἀκούβιτα ἔπαυσε καὶ τὴν τούτων ἔξοδον τοῖς : µ 

πτωχοῖς δέδωκεν. | τῷ ὃ) αὐτῷ χρόνω εἰσῆλθεν voc ἐν Βυζαντίω 
παράδοξον τῶν λεγομένων ᾽άβάρων, καὶ πᾶσα ἡ πύλις συνέτρεχεν 
εἰς τὴν θέαν αὐτῶν, ὡς µηδέποτε ἑωρακότες τοιοῦτον ἔθνος. εἶχον 

et 

γὰρ τὰς κόµας ὕπισθεν μακρὰς πάνυ, δεδεµένας πρανδίοις xol. 

πεπλεγµένας., ἡ δὲ λοιπὴ φορεσία αὐτῶν ὁμοία τῶν λοιπῶν Οὕννων. 

οὗτοι φυγόντες ἐκ τῆς ἰδίας χώρας ἦλθον εἰς τὸ µέρη Σκυθίας καὶ 

Μυσίας καὶ ἔπεμψαν πρὺς Ἰουστινιανὺν πρέσβεις αἰτοῦντες δεχθῆναι 

αὐτούς. | τῷ δὲ Φεβρουαρίω μηνὶ γέγονε Ὀνῆσι ἀνθρώπων xo 
βουβῶνος, μάλιστα δὲ τοῖς νέοι, ὥστε μὴ ἐπαρκεῖν τοὺς ζῶντας 

δάπτειν τοὺς τεθνεῶτας' ἐπεκράτησε δὲ ἡ θνῆσις ἀπὺ μηνὺς Φε- 
βρουαρίου ἕως μηνὺς Ιουλίου. | 

Kócuov Της θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
va. ἔτη pv«. Ἰουστινιανὺς Χοσρόης Πελάγιος 

ἔτη Aq. ἔτη µη’. ἔτη e. 
Ag. AX. y. 

Κωνσταντ. — 'IegocoÀóucv Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Ηὐτύχιος Πέτρος ᾿Απολινάριος 4όμνος 
E uw. ἔτη κ’. ἔτη 8’. ἔτη ιδ’. 

t. ιδ’. {. εδ. 

| Τούτῳ τῷ ἔτει μηνὶ Mato £', ἡμέρα y', ὥρα ε’, φιλοκαλουμένου 
τοῦ τρούλλου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας., (ἦν γὰρ διερρηγµένος ἐκ τῶν 

ytvou£vov σεισμῶν) ἐργαζομένων τῶν Ἰσαύρων, ἔπεσε τὺ ἀνατολικὸν 
, c µέρος τῆς προύποστολῆς τοῦ ἁγίου Δυσιαστηρίου καὶ συνέτριψε τὸ 

χιβώριον καὶ τὴν ἁγίαν τράπεζαν καὶ τὸν ἄμβωνα. καὶ κατ- 
εγινώσκοντο of μηχανικοί, ὡς Ori περ ἀἐποκότωθεν οὐκ ἐποίησαν 
τὴν κρέµασιν φυγόντες τὴν ἔξοδον., ἀλλ ἐτρύπησαν τοὺς πινσοὺς 

τοὺς βαστάζοντας τὺν τροῦλλον, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἑβάσταξαν. λοι- 

1 κατηνύγησαν 0517. — 3 μ΄] τριάκοντα Mal. — τοῦ Χριστοῦ em τοῦ om. 
xz Cram, — 5 sig τά om. em. — ἀκούβητα z. — ἔπαυσεν ΧΑ ἔπαυσαν yz, — 
6 δέδωκαν z. — B (vog τοιοῦτον d. ἔθνος τοιοῦτο ο. — 9 ὄπιθεν ο. -— πραν- 
τίοις h. —— 10 ὁμοία τῶν om. em. — τοῖς λοιποῖς Οὔννοις x. — Obvov h. — 
12 XZuvaíag c. — αἰτοῦντες om. g. — 13 Φευρουαρίῳ demz item v. 15. 
14 ἑπταρκεῦν em. — 1ὔ ἐπεκρώτησε x Mal ἐκράτησε emz. — 19* Χοσρώης 
ehm. — 24? Αποληνάριος emi, — 38 τρούλου ehm. — διαρερηγµένος emz — 
29 γεναµένων dem, -— 30 πρὀ ὑποστολῆς, lacuna sex fere literarum inter. 1960 
οἱ ὑπ. interposita f£. — 31 κηβώριον em. — 32 µιχανικοί ἆ Χχειµερικοέ cy. — 
33 ἐτρύγησαν hxy. — 34 τοὺς om. f. — τροῦλον hy. 
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πὺν συνιδὼν ὁ εὐσεβέστατος βασιλεὺς ἤγειρεν ἄλλους πινσοὺς καὶ 

ἐδέξατο τὺν τροῦλλον. καὶ οὕτως ἐκτίσθη., ὑψωθεὶς πλέον εἴκοσι 

πύδας εἰς ἀνάστασιν ἐπάνω τοῦ πρώτου κτίσματος. | 

| To à' αὐτῷ ἔτει ἐπανέστησαν οἱ Οὗννοι καὶ of. Σκλάβοι τῇ Mat. p. 190, 6 

Θράκῃ πλήθη πολλὰ καὶ ἐπολέμησαν αὐτὴν καὶ πολλοὺς ἐφόνευσαν 

καὶ ᾖχμαλώτευσαν. ἐπίασαν δὲ καὶ Σέργιον τὺν στρατηλάτην., τὸν 
v(ov Βάκχου τοῦ πρεσβυτέρου, καὶ τὸν Εδερμᾶν., τὺν στρατηγὺν 
Καλοποδίου, τοῦ ἐνδοξοτάτου κουβικουλαρίου καὶ πραιποσίτου. εὖ- 

ρόντες δὲ τοῦ τείχους τοῦ ᾽4ναστασιακοῦ τόπους τινὰς πεπτωκότας 

10 ἐκ τῶν σεισμῶν, εἰσελθόντες ᾖχμαλώτευσαν ἕως | ἀρυπίας καὶ 
Νυμφῶν καὶ Xírov κώµης' καὶ πάντες ἔφυγον ἐν τῇ πόλει μετὰ 

τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶν. τοῦτο δὲ γνοὺς ὁ βασιλεὺς ἐδημότευσε 

πολλοὺς καὶ ἔπεμψεν εἰς τὺ μακρὺν τεῖχος' καὶ συγκρούσαντες πύλε- $61 Ἡ 
μον ἐκεῖ πολλοὶ ἀπέθανον τῶν Ρωμαίων καὶ σχολαρίων. Λλοιπὺν 

15 ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς καὶ κατηνέχθησαν τὰ ἀργυρᾶ κιβώρια καὶ at 
ἅγιαι τράπεζαι ol ἀργυραϊ αἱ ἔξω τῆς πόλεως. καὶ παρεφύλαττον 

τὰς πόρτας πάσας τοῦ τείχους τοῦ Θεοδοσιακοῦ αἲ σχολαὶ καὶ of 

προτίκτορες καὶ οἱ ἀριθμοὶ καὶ πᾶσα 5 σύγκλητος. ἰδὼν δὲ ὁ βασι- 
λεὺς ὅτι ἐπιμένουσιν οἱ βάρβαροι. ἐκέλευσε Βελισάριον τὸν πατρί- 195 P 

20 κιον ἐξελθεῖν κατ αὐτῶν μετὰ ἑτέρων τῆς συγκλήτου. ὁ δὲ Βελι- 

σάριος ἔλαβε πᾶσαν τὴν ἵππον, τήν τε βασιλικὴν καὶ τοῦ ἰππικοῦ 

καὶ τῶν εὐαγῶν οἴκων καὶ παντὺς ὀνθρώπου. ὅπου ἦν ἵππος' καὶ 
ῥπλίσας λαὺν ἐξῆλθεν εἰς Χίτου κώμην᾽ καὶ ἐποίησε φωσάτον καὶ 

ἤρξατο πιάζξειν ἐξ αὐτῶν τινὰς καὶ φονεύειν. καὶ ἐκέλευσε κοπῆναι 
δένδρα καὶ σύρεσθαι ὄπισθεν τοῦ ἐξερκέτου αὐτῶν. καὶ ἐγένετο ἐκ 
τοῦ ἀνέμου xoviogróg μέγας, καὶ ἐπῆγεν ἐπάνω τῶν βαρβάρων. οἱ 

δὲ νοµίσαντες, Or. πλῆθος πολύ εἰσιν. ἔφυγον καὶ ἦλθον εἰς τὰ 
µέρη τοῦ ἁγίου Σπρατονίκου εἰς τὸ «Πέκατον. µαθόντες δὲ ἐκ τῶν 
κατασκόπων. ὅτι παραφυλακὴ πολλή ἐστιν εἰς τὰ τείχη Κωνσταντι- 

E w* 

il e 

2 τροῦλον chy. — 3 εἰς ἀνάβασιν z om. d. — ἐπάνω om, em. — 4 of 
ante Οὗννοι 0m. yz. — Οὔννοι emx. Οὗνοι lh. — of aute. Σκλάβοι om. v. 
5 Og. καὶ ἐπολ. αὐτὴν πλήθη πολλά g. — 6 τὸν ante víóv om. z. — Ἱ Ἔδερ- 
pav ccgm Ἔδερμαν Mal, -— 8 κουβουκουλαρίου f. — πρεποσίτου gy. — 10 «Ἴρου- 
πίας Í. — 11 καὶ Xir. κ. om. d. — Χιτουκώμης c Xírovxoutog e Xírov κώµεως 
m Χιτουκόμεως g ἉΧιτουκομέως ἓ ᾿Εχίτου κόµεως h (Χέττου κώµης Agath V, 
16 init) — 13 τό add. dh om. cgy. — 15 ἀργυρά emz om. x. — κιβούρια 
codd. practer h. — 16 af ante dy. om. f. — af post doy. add. ex d om. rell. 
— 18 motíxrogeg c. -. 19 µένουσιν f. — 90 μετὰ καὶ ἄλλων cvyxintixow x. 
— 93 ἐξοπλίσας x. — ἐξῆλθεν om. g. — Χιτουκώμην dem  Xiovxouny f Xi- 
τοῦ κώμην 6 Xírov κόµην g Xyivov κόµην h. — φωσώτον m φοσάτον hx 
φωσσάτον efg. — 95 ὀπίσω x. — ἐξερκετοῦ cem. — αὐτοῦ mx. — 36 κονιορτὸς 
ἐκ τοῦ d». u. x. — τῶν βαρβάρων] αὐτῶν x. — 21 πλήθη πολλά x. — ἐστιν h. 
— 29 £oerl πολλή x. 
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νουπόλεως. ἦλθον εἰς τὰ µέρη Τζουρουλοῦ καὶ ᾽4ρκαδιουπόλεως καὶ 
3: B τοῦ ἁγίου ᾽άλεξάνδρου Ζουπαρῶν καὶ ἔμειναν ἐκεῖ παρακαθήµενοι 

ἕως τὺ ἅγιον πάσχα. μετὰ δὲ τὴν ἑορτὴν τοῦ πάσχα ἐξῆλθεν ὁ 
βασιλεὺς καὶ πάντες τῆς πύλεως σὺν αὐτῷ ἐν Σηλυμβρία ἐπὶ ro 
κτίσαι τὺ τεῖχος TO μακρόν. ὅθεν οἱ βάρβαροι εἰσῆλθον. καὶ ἔμει- 

νεν ὃ βασιλεὺς ἐκεῖ ἕως τοῦ 4ὐγούστου µηνός' ὁμοίως καὶ οἱ βάρ- 

βαροι ἔξω τῆς πόλεως περιεπόλευον ἕως τοῦ Αὐγούστου. Λλοιπὸν 

ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς γενέσθαι πλοῖα διάπρυµνα., ὥστε ἀπελθεῖν εἰς 
τὸν «ανοῦβιν καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς βαρβάροις περνοῦσι καὶ πολεμῆσαι 
αὐτούς. τοῦτο γνόντες οἳ βάρβαροι παρεκάλεσαν διὰ πρεσβευτοῦ 

ἀκινδύνως ἐᾶσαι αὐτοὺς περᾶσαι τὺν «4{ανοῦβιν. καὶ ἔπεμψεν lov- 

στῖνον, τὸν ἀνεψιὸν αὐτοῦ καὶ κουροπαλάτην, καὶ διέσωσεν αὐτούς. 

᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος ᾽ἄναστάσιος Ern ια”. 
Ay. M. ὅδ. η. uw. aw. «. 

Toíro τῷ ἔτει ἤρξατο κτίζειν ὃ βασιλεὺς τὴν γέφυραν τοῦ 

Σαγάρεως ποταμοῦ. καὶ ἀποστρέφας τὸν αὐτὺν ποταμὺν ἐν ἄλλῃ 

κοίτῃ] εἴλησε καμάρας φοβερὰς πέντε καὶ ἐποίησεν αὐτὺν διοδεύεσθα:, 

ξυλίνης πρότερον οὔσης τῆς γεφύρας. 

Ad. Ac. ε. 9. ug. ιβ. p. 

Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Σεπτεμβρίω 9', ἡμέρα εἰ, ἰνδικτιῶνος 9, 
x» n ἐφημίσθη ἐν Κωνσταντινουπύλει, ὅτι ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεύς: ἦν 

7 γὰρ ἐλθὼν ἀπὺ τῆς Θράκης καὶ οὐδένα ἐθεώρει. καὶ λοιπὺν ol 
ὁῆμοι ἤρπασαν τοὺς ἄρτους αἰφνίδιον ἐκ τῶν ἀρτοπωλίων καὶ µαγκι- 

πίων. καὶ περὶ ὥραν τρίτην οὐχ εὑρίσκετο ἄρτος ἐν πάσῃ τῇ πόλει᾽ 
καὶ βροχὴ µεγάλη τῇ αὐτῇ ἡμέρα. ἐκλείσθησαν δὲ καὶ τὰ ἐργαστή- 
out, καὶ ἐθρυλήθη τὸ παλότιον. ὅτι οὐδεὶς ἐκ τῆς συγκλήτου ἐθεώρει 

τὸν βασιλέα διὰ τὺ κεφαλαλγεῖσθαι αὐτόν. ἐκ τούτου ἐπίστευον, 
ὔτι ἀπέθανεν. περὶ ὥραν δὲ ἐννάτην συμβούλιον ἐποίησεν ἡ σύγκλη- 
τος, καὶ ἀπέστειλαν τὸν ἔπαρχον καὶ ἐποίηδαν φῶτα (hat εἰς πᾶσαν 

τὴν πόλιν. ὅτι ὑγίανεν ὁ βασιλεύς. καὶ τούτῳ τῷ τρόπω κατέστη 

1 Τζουρουλοῦ dh Τζουρούλου c Τζξουρουλλοῦ pr. m. corr, e Τζουρούλου g 
Τζουρούλλον y. — 2 Ζουπάρων d sine acc. ο. — 8 μετὰ δὲ τὸ ἅγιον πάσχα x. 
— 4 Συλυµβρίᾳ df Σολυµβρίᾳ h Ῥυλυβρίᾳ cem prima syllaba incerta in g. — 
6 ἐκεῖ 0 fac. ἕως 4ὐγ. p. x. — 9 d«vovgv emx «ανοῦβην fh «άνουβιν g. 
— καὶ ἅπ. τοῖς βαρβ. περνοῦσι om. ds τοὺς βαρβάρους emz. — περοῦσι sec. 
m. f περῶσι coni. Classen. — 10 αὐτοῖς g. — 11 περᾶσαι om. Ἡ. — ανού- 
βιν f «ανούβην emx devovgnv. h «Ιάνουβιν g. — Ἰουστινιανόν y Ἰουστινια- 
vóg l[ovotivov d. 19 κοροπαλάτην codd. — ὃς διέσ. em. — 13 Αθανάσιος f. 

— 16 Σαγάρεος " ̓γάρεος em. — 17 ἤλισε fm ἤλισυν e ἤγειρε xz volvit A. 

— 90 "4 codd. — 9] & fg. — 928 ἀρτοπολίων dhy. — µαγκηπίων (-mtícov c) 
hxy. — 26 ἐθρυλλήθη z. — 27 κεφαλαργεῖσθαι efg. — 38 περὶ δὲ ὥραν x. — 
ἐποίησαν c. — 39 ἀπέστειλαν ΟΠΙΧΑ. ἀπέστειλεν Íz, — ὕπαρχον xz. — ἐποίησαν ] 
fecerunt A ἐποίησεν codd. — 80 κατεστάθη z. 

15 

25 
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ἡ πόλις ἐκ τῆς ταραχῆς. μετὰ δὲ τὺ ὑγιᾶναι τὸν βασιλέα Βὐγένιος 

ὁ ἀπὺ ἐπάρχων διέβαλε Γεώργιον., τὺν κουράτορα τῶν Μαρίνης. καὶ 
Αἰθέριον, τὺν κουράτορα τῶν ᾽Αντιόχου, ὡς θΘελήσαντας ποιῆσαι 

βασιλέα Θεόδωρον, róv víov Πέτρου τοῦ µαγίστρου, olg συνεφώ- 
νησε καὶ Γερόντιο,, Ó ἔπαρχος τῆς πόλεως. ᾖΓζητηθείσης δὲ τῆς 

ὑποθέσεως καὶ μὴ ἀποδειχθείσης, ἠγανακτήθη Εὐγένιος. καὶ ἐδη- 

µεύθη ὁ οἶκος αὐτοῦ. προσφυγὼν δὲ ἐκεῖνος τῇ ἐκκλησία ἐσώθη. 
τῷ δὲ «4{εκεμβρίω μηνὶ γέγονεν ἐμπυρισμὺς μέγας ἐν τῷ Λλιμένι 
Ιουλιανοῦ., καὶ πολλοὶ οἶκοι ἐκάησαν καὶ ἐκκλησίαι ἀπὺ ἀρχῆς τοῦ 
λιμένος ἕως τῶν Πρόβου. γέγονε δὲ καὶ θανατικὺν µέγα ἐν Κιλικία 
καὶ ᾽4ναζαρβῷ καὶ ἐν ᾽Αντιοχεία τῇ µεγάλῃ. καὶ δεισµοί. καὶ συν- 
έβαλον κατ ἀλλήλων οἱ ὀρθόδοξοι καὶ οἱ Σευηριανοί, καὶ πολλοὶ 
φόνοι γεγόνασιν. καὶ ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς Ζήμαρχον, τὸν κόμητα 

τῆς ἀνατολῆς, ἐκώλυσε τοὺς ἀτάκτους καὶ πολλοὺς ἐξώρισε καὶ ἐδή- 

µευσε καὶ ἠκρωτηρίασεν. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
νδ’. ἔτη φνό’. Ἰουστινιανὸς Χοσρύης Ἰωάννης 

ἔτη Aq. Fry µη. 5n η. 
λε’. At. α΄. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας  ᾽Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Εὐτύχιος ' Πέτρος ᾽Απολινάριος Αναστάσιος 
ἔτη αγ’. ἔτη x. ἔτη 9’. ἔτη τα’. 

"el . iy. y- 
Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίῳ ιβ. ἡμέρᾳ X, ἐνδικτιῶνος v, 

ἑσπέρας βαθείαςᾳ. γέγονεν ἐμπυρισμὺς μέγας ἐν τοῖς Καιδαρίου ἕως 
τῆς λεγομένης Ὀμφακερᾶς: καὶ ἐκάησαν ὅλα τὰ ἐργαστήρια καὶ of 

πυλεῶνες ἕως τοῦ Boóg. τῷ δὲ Nosufoío μηνὶ ἰππικοῦ ἀγομένου, 
πρὺ τοῦ ἀνελθεῖν τὸν βασιλέα γέγονε δημοτικὴ ταραχή. καὶ ἐπ- 

ἤλθον οἱ Πράσινοι τοῖς Βενέτοις' καὶ γνοὺς ὁ βασιλεὺς ἀνῆλθεν ἐν 

τῷ καθίσµατι, καὶ Βεασάµενος τὴν µάχην ἐκέλευσε Μαρίνω, τῷ 

χόμητι τῶν ἐκσκουβιτόρων. σὺν τῷ κουράτορι τῶν Καισαρίου κατ- 

9 ὑπάρχων Xi — διέβαλλε g — Γεώργιον͵ τὸν κουρ.] τὸν xovg. Εὐγέ- 

γιον X. — κουράτωρα g item inm sqq. — τῶν] τόν efh om. m. — 3 'E9£- 

ριον y Αἰθαίριον h. — τὸν Αντ. fh. — θελήσαντα y. — 4 olg d ὡς ο ὃς y 

ᾧ z. — b ὕπαρχος xz. — 6 0 Εὐγένιος z. — 9 οἶκοι] τόποι y. — 10 τῶν] 

τόν f. — 10 γέγονε --- 15 ἠκρωτηρίασεν om. d. — 11 Αναζάρβῳ g. — ἐν om. ο. — 

συνέβαλλον z. — 18 Ζίμαρχον g. — 14 ἐκόλασε cz. — καὶ ἐδ. καὶ ἠκρωτηρία- 

σεν om. c. — 18* Χοσρώης hy. — " ̓Αποληνάριος f. — 25! y em. «y f. — 

25* ,£' om. y. — 26 ivdixtióvog h " rell. — 9" Καισαρείου g. — 38 xal 

ἐκάησαν om. y. — 92 Μαρίῳ h Mal. 491, 10 Μαριανῷ rell. — 33 ἐκσκουβη- 

τόρων c ἐκσουβιτόρων y ἐξκουβιτόρων g. — κουράτωρι egm. — Keusagsíov g. 

[2] 64 B 
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ελθεῖν καὶ χωρίσαι τὰ µέρη. οἳ δὲ ἀπελθόντες οὐκ ἠδυνήθησαν 

;χωρίσαι αὐτούς. καὶ πολλοὶ μὲν ἀπέθανον ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. 
πολλοὶ δὲ καὶ ἐπληγώθησαν. εἰδελθόντες δὲ o( Βένετοι εἰς τὰ βάθρα 

τῶν Πρασίνων ἔκραζον' "ov ὧδε, ἄψον ἐκεῖ' ὧδε Πράσινος οὐ 
φαίνεται... καὶ πάλιν of Πράσινοι ἔκραξζον' "al, ci, 0À0t, ὕλοι. : 

εἰς τὴν Μέσην ᾖλθον, εἰς τὰς γειτονίας τῶν Βενέτων, καὶ ἐλίδαζον 

οὓς εὕρισκον καὶ ἔκραζον' '"ἄφον, Giov: ὧδε Βένετος οὐ φαίνεται. 

καὶ εἰδήρχοντο εἰς τὰς γειτονίας διαφαυούσης κυριακῆς καὶ ἤρπαζον 

τὰς ὑποστάσεις. καὶ ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς συσχεθῆναι τοὺς Πρασί- 

νους. καὶ πολλαῖς βασάνοις ἐκολάσθησαν. of δὲ Βένετοι προσέφυγον 

τῇ ἐκκλησία τῆς Θεοτόκου τῶν Βλαχερνῶν. οἱ δὲ ἐξειλήσαντες 
Πράσινοι προσέφυγον εἰς τὴν ἁγίαν Εὐφημίων ἐν Χαλκηδόνι' οὓς 

ἐκβαλὼν ὃ ἔπαρχος ἐτιμωρήσατο. ἤρξαντο δὲ a γυναῖκες αὐτῶν 
καὶ αἴ μητέρες κράξειν εἰς τὰς ἐκκλησίας τῷ βασιλεῖ. ἵνα παράσχῃ 

τοῖς Πρασίνοις ἐνδουλγεντίας' καὶ ἐδιώχθησαν μετὰ βάκλων., καὶ οὐ 

ὀιηλλάγη αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς ἕως τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. τῷ δὲ 
Φεβρουαρίω μηνὶ ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς τῶν ἑπτὰ σχολαρίων τοὺς 

καθεζομένους ἐν τῇ Νικομηδείᾳ καὶ Kío καὶ Προύσῃ καὶ Κυζύω 
καὶ Κοτυαείω καὶ «{ορυλαίῳ ἀπελθεῖν καὶ καθίσαι ἐν τῇ Θράκῃ. iv 
τε ᾿Ηρακλεία καὶ ταῖς πέριξ αὐτῆς πόλεσιν. τῷ δὲ Μαρτίῳ μηνὶ 
ἐπανέστησαν c σχολαὶ τῷ κύµητι αὐτῶν διά τινας συνηθείας. do 

ἐλάμβανον' καὶ ἀπέκοψαν αὐτάς. καὶ ἐπῆλθον αὐτῷ. εὑρέθη δὲ ἐκεῖ 
Θεύδωρος. ὁ υἱὸς Πέτρου τοῦ µαγίστρου. ὁ Κονδοχέρης. καὶ ἀπειλη- 
τικοῖς λόγοις χρησάµενος ἠδυνήθη αὐτοὺς καταπραύναι. τῷ Ó αὐτῷ 
ἔτει παρελήφθη * Ὁβαισίπολις ὑπὺ τῶν Obvvov: καὶ ἔπεμψεν ὁ 
βασιλεὺς Μάρκελλον τὺν στρατηλάτην καὶ ἴδιον αὐτοῦ ἀνεψιὺν μετὸ 

πλήθους στρατοῦ, τοῦ ἀναρρύσασθαι τὴν πύλιν καὶ τὴν * Περσίδα. 

τῷ δὲ πριλλίῳ μηνὶ παρελήφΏη καὶ ἡ ̓ 4ναστασιούπολις τῆς Θράκης 

1 πωρῆόαι codd. praeter g item v. 2. — µέρη] µέτρη * f£. — 3 βάθρα d 
αἱ sec. m. m µέλαθρα (ελ im lit. sec. m.) f µάραθρα rell. cf. p. 568, 6 B. — 
4 πράσινος] βένετος d. — 5 af, af chy. — ὄλλοι, ὄλλοι ce. — 6 καὶ εἰς τὴν 
M.? — εἰς τάς] εἰς τά e τῆς h. — 7 ἄφον ὧδε, ἄφον ἐκεῖ, ὧδε (ὧδε om. g) 
Βένετος xx — 8 διαφαούσης {. — 11 ἐξηλήσαντες (-λέσαντες h) codd. — 
18 ὕπαρχος xz. — 14 af om. h. — ἐν ταῖς ἐκκλησίαις κράζειν x. — 15 iv- 
δουλγεντίαις ((yÓ. g) eg ἰνδουλεγεντίαις f. ἰνδονλγελγεντίαις Ἡ. — 16 γέννης 
cemz, — 16 τῷ δὲ ---ρ. 287, 4 βασιλίσσης om. d. — 17 φευροναρίῳ mz. — 
18 ἐν τῇ Βιθυνίᾳ καὶ Νικομηδείᾳ c. — 19 Korvarío g Korvayío chy. — 
Zogvliaío g «Πορυλέω chy. — 20 rs c τῇ yz — 22 ἐπανῆλθον f ἀπῆλθον 
m. — 28 Κογδυχέρης c Κονδοχαίρης g Ιογδοχέρης h Γογδοχαίρης y Κον- 
9óyso?. — 94 αὐτοῖς g. — 925 ἔτει] µηνέο. — Ὁβαισίπολις ὁ Ὀβεσίπολις h 
Ὅβαισι πολις (spatio octo fere literarum ante. πόλις vacuo relicto) g πόλις (om. 
ὁβαισι) y Hobes civitas A Νόβαι ἡ πόλις. — 36 αὐτοῦ Om. c. — 97 στρα- 
τοῦ] στρατιωτῶν C στρατῶν αὐτοῦ h. — καὶ τὴν Περσίδα om. À περιοικέδα 3 
— 98 Απρηλίω h. — ἡ om. c. 
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ὑπὺ τῶν αὐτῶν Οὕννων. | καὶ τῷ Μαίῳ μηνὶ γ΄ κατηγορήθη Ζή- Ma. p. 490, 

µαρχος, Ó κουράτωρ τῶν Πλακιδίας, ὡς κατὰ τοῦ βασιλέως πολλὰ 

λαλήσας καὶ δεινά, ὑπὺ Γεωργίου, κουράτορος τῶν Μαρίνης, καὶ 

Ιωάννου ἀπὺ ὑπάτων, συγγενῶν Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης. | 

ἐς. Λη. f. ια. ή. a. P. A. M. 6055 

| Tosro rà ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίῳ γέγονε στάσις δημοτικὴ ἐν Ma. p. 495, 
τοῖς Πιττακίοις, καὶ πολλοὺς ὁ βασιλεὺς ἐτιμωρήσατο. | τῷ δὲ Ma. p. avs 

Νοεμβρίῳ μηνὶ ἀβροχία πολλὴ ἐγένετο καὶ λεῖψις ὑδάτων, ὥστε γε- 56: Ἡ 

νέσθαι µάχας πολλὰς ἐν τοῖς ὑδρείοι. ἐφύσησε δὲ καὶ βορρᾶς 

ἄνεμος (&z0» 4ὐγούστου µηνός. καὶ οὐδαμοῦ νότος, καὶ οὐκ ἤρχοντο 

τὰ πλοῖα ἐν τῇ πύλει, ὥστε καὶ λιτὸς ἐκβαλεῖν Εὐτύχιον τὸν πα- 

τριάρχην εἰς Ἱερουσαλήμ, τοῦτ) ἔστιν εἰς τὸν ἅγιον «4ιομήδην. || v Mal. p. 492, 
ὁ) αὐτῷ μηνὶ ἐπινίκια ἦλθον ἀπὺ ᾿Ρώμης Ναρσοῦ τοῦ πατρικίου 
δηλοῦντα παραλαβεῖν αὐτὸν πόλεις ὀχυρὰς τῶν Γότθων δύο, Βη- 

Mal, p. 403, 

ἑσπέρας ἐπιβουλὴν ἐμελέτησάν τινες τοῦ φονεῦσαι vOv βασιλέα, ὡς — v 318 
κάθηται ἐν τῷ παλατίῳ. ἧσαν δὲ ᾽άβλάβιος ἀπὸ μελιστῶν καὶ 
Μάρκελλος ἀργυροπράτης καὶ Σέργιος, Ó ἀνεψιὺὸς τοῦ κουράτορος 

Αὐθερίου. ἡ δὲ µελέτη αὐτῶν ἦν αὕτη' ὡς κάθηται ἐν τῷ τρικλίνω 
ἑσπέρας πρὺ τοῦ μισεῦσαι, εἰσπηδήσαντες ὄφάξωσιν αὐτόν. ἔχοντες 

ἰδίους ἀνθρώπους συνεργοῦντας αὐτοῖς ἸΙνδοὺς κρυπτοµένους εἰς τὸ 

Σελεντιαρίκιν καὶ εἰς τὺν ᾽άρχάγγελον καὶ εἰς τὺ "Agua, ἵνα γενο- 

µένης τῆς ἐπιβουλῆς ταραχὴν ποιήσωσιν. ὁ Ó' αὐτὺς ᾽άβλάβιος καὶ 
χρυσίον ἔλαβε παρὰ Μαρκέλλου τοῦ ἀργυροπράτου λίτρας ν΄ εἰς TO ses Ἡ 

συνεργῆσαι αὐτῷ. καὶ τοῦ Δεοῦ εὐδοκήσαντος ἐθάρρησεν ὁ ̓ 4βλάβιος 

Εὐσεβίω, τῷ ἀπὸ ὑπάτων ὄντι κόµητι φοιδερότων, καὶ Ἰωάννῃ τῷ 
λογοθέτῃ, τῷ κατὰ «{ομεντζίολον, λέγων, ὅτι "£v τῇ ἑσπέρα ταύτῃ 

βουλόμεῦθα ἐπελθεῖν τῷ βασιλεῖ" ὁ δὲ µηνύσας τῷ βασιλεῖ ἐκρά- 

1 Ζίμαρχος g. —  Πλακηδίας h Πλακίδας cy. — dg] ὃς y. — 8 λαλή- 
σας πολλά C. — πουράτωρος g. — 9 ὑδρίος d ἱδρύοις y. — ἐφύσησε] ἐγέ- 
νετο X, — βορᾶς hm. — 10 ἀπὸ 4ὐγούστου µηνός scr. e Mal. Αὐγούστου µηνός 
xy Αὐγούστῳ µηνέ x. — 11 ὥστε γενέσθαι λεῖψιν τῶν ἀναγκαίων. Εὐτύχιος 
δὲ ὁ πατριάρχης προσέταξε λιτὰς ἀπελθεῖν sig Ἱερ. d. — ἐκβαωλεῖν ο ἐκβάλαι 
rell. — 19 τῷ ὃ) αὐτῷ µηνέ scr. e Mal. τῷ δ᾽ αὐτῷ ἔτει µηνέ seq. lacuna. yz 
(cf. p. 238, 28 not.) idem lacuna non interposita ο τῷ d' αὐτῷ ἔτει μηνὶ Ἰουλίῳ d. 
— 14 παραλαμβάνειν y. — Βηρώϊαν dy Βερωῖαν c sine acc. h. Veronam À sed 
Mal. etíam Bsgotev. — 16 σαββώτῳ c Mal. σαββώτου rell. — 16 ὡς] ὃς em. — 
17 ἦσαν δέ om. em. — Ἠβλάκιος h hic et infra, — μελιτῶν f. — 18 πουράτωρος dg. — 
19 µελέτη] ἐπιβουλή x. — ἦν αὕτη hA Mal. yv om. rell. — 30 μισεῦσαι hx 
μησεῦσαι g µησεύσει y priusquam discedendi licentia detur Α µμισσεῦσαιΏ 
πρὸ μινσῶν Mal. — 292 σελεντιαρίκην cem σελεντηαρύίκην f σηλεντιαρίκην h 
σιλεντιαρίκην d σιλεντηαρίκιν µ. — ἅρμα df. — 924 v'| v' g. — 26 ὁ om. g. — 
26 φυδεράτων codd. — 21 τῷ] τό y. — «ourvríolov Mal. «Ιομνιντζίολον Herm, 
— iv om. v. — 98 βουλώμεθα g. 

- 
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τησεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς φοροῦντας κρυπτὰ ξίφη. καὶ ὁ μὲν 

ἀργυροπράτης Μάρκελλος ἀστοχήσας τοῦ προσδοκωµένου, σύρας ὃ 
ἐφόρει ξίφος δέδωκεν ἑαυτῷ τρεῖς πληγὰς ἐν τῷ τρικλίνω συσχε- 
θεὶς καὶ τελευτᾶ. «Σέργιός τε, Ó Αὐθερίου ἀνεψιός, διαδρὰς προσ- 
έφυγεν ἐν Βλαχέρναις, ὃν ἐξαγαγόντες τῆς ἐκκλησίας καὶ ἐξετάσαντες 
ἔπεισαν ὁμολογῆσαι., ὡς καὶ Ἰσάκιος 0 ἀργυροπράτης καὶ Βελισάριος 

ὁ ἐνδοξότατος πατρίκιος καὶ αὐτὺς συνῄδει τῇ τοιαύτῃ ἐπιβουλῇ, 
καὶ Βϊτος ὁ ἀργυροπράτης καὶ Παῦλος. ὁ κουράτωρ τοῦ αὐτοῦ Βελι- 

σαρίου, ἐγίνωσκον τὴν σκέψιν. καὶ συσχεθέντων ἀμφοτέρων καὶ 
ἐκδοθέντων Ilgoxomío τῷ ἐπάρχω, κατέθεντο καὶ κατεῖπον Βελισα- 
ρίου τοῦ πατρικίου. αὐτίκα οὖν ὃ βασιλεὺς γέγονεν ὑπὺ ἀγανά- 

κτησιν Βελισαρίου" πολλοὶ δὲ καὶ φυγῇ ἐχρήσαντο. καὶ τῇ ε’ τοῦ 
4εκεμβρίου μηνὺς ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς σελέντιον ἐνέγκας καὶ τὸν 
ἁγιώτατον πατριάρχην Εὐτύχιον, κελεύσας ἀναγνωσθῆναι τὸς αὐτῶν 
καταθέσεις καὶ ἀκούσας Βελισάριος µεγάλως ἐβαρήθη xal γέγονεν 
ὑπὺ ἀγανάκτησιν τοῦ βασιλέως. καὶ πέµψας ὁ βασιλεὺς ἔλαβε πάντας 
τοὺς ἀνθρώπους αὐτοῦ καὶ αὐτὺν ἐκάθισεν ἐν τῷ οἴκω αὐτοῦ παρα- 

φυλαττόµενον. | τῷ δὲ «{εκεμβρίῳ μηνὶ xÓ γέγονε τὰ ἐγκαίνια τῆς 
μεγάλης ἐκκλησίας τὸ δεύτερον’ ἡ δὲ παννυχὶς τῶν αὐτῶν ἐγκαινίων 

γέγονεν εἰς τὸν ἅγιον Πλάτωνα, καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν ὁ πατριάρχης 
Κωνσταντινουπύλεως Εὐτύχιος μετὰ τῆς λιτῆς, συµπαρόντος καὶ τοῦ 

βασιλέως, καθεζόµενος ἐν τῷ ὀχήματι καὶ φορῶν τὺ ἀποστολικὺν 
σχῆμα καὶ κρατῶν TO ἅγιον εὐαγγέλιον. πάντων ψφαλλόντων TÓ' 

"Agere πύλας, of ἄρχοντες, ὑμῶν.” | τῷ δ) αὐτῷ μηνὶ παρελήφθη 
µέρη τινὰ τῆς ᾽άφρικῆς ὑπὺ τῶν Μαυριτάνων, ἐπαναστάντων αὐτῶν 
τῇ ᾽φρικῇ τρόπῳω τοιούτω. Κουτζίνας τις ὀνόματι ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
ἔθνους, ἔξαρχος τῶν Μαυριτάνων. εἶχεν ἔθος λαμβάνειν παρὼ τοῦ 

κατὰ τὺν καιρὺν ἄρχοντος τῆς ᾽φρικῆς ῥητὺν Ἰρυσίον. ἐλθδόντος 
δὲ αὐτοῦ λαβεῖν αὐτό, Ἰωάννης, ὁ ἄρχων ᾿4φρικῆς. ἐφόνευσεν αὐτόν. 

9 προσδοκουµένου (προσδωκ. e) ehm προσδοκοµένου d. — 4 τε] δέ dA. 
— D ἐξετάξαντες h ἀνετάσαντες κ. — 6 ὡς] ὃς em. — ὁ ἀργυροπράτης om. 
X, — Ἱ συνείδη dhy, — 8 Βίτο cem Βίος f. — τοῦ αὐτοῦ om. d. — 9 ἐγί- 
νωσκεν d. — σκῆψιν g. — ἀμφοτέρων y Mal. πώντων ἀμφοτέρων g πάντων 
hx cf. Reiske àd Constant. Porph. ll p. 501 Bonn. — 10 4 verbo Ilgoxoszío 
iterum omnia interciderunt in f usque ad p.946, 20 ἐκρώτησεν αὐτόν. — ὑπ- 
άρχω Xz. — 11 γοῦν d om. em. — Immo leg. cum A ὁ Βελισάριος γέγονεν ὑπὸ 
ἀγανάκτησιν τοῦ βασιλέως. — 12 Βελισαρίῳ X. — καὶ τῇ * c τῇ δὲ & dhm 
τῇ * eg. — 18 σελέντιον x Mal. σιλέντιον egm σηλέντιον h. — 0 ἐνέγκας g. 
— 15 ἐβαρήηθη] ἐλυπήθη x. — 17 ἐκάθησεν dh om. em. — 18 κδ Cr. Chron. 
Pasch. p. 687, 12. κ΄ codd. A. — τά om. g. — 20 ἐκεῖθεν om. d. — 21 Κων- 
σταντινουπόλεως Om. d, — καὶ om. mx, — 39 τό om. g. — 923 πάντων τῶν 
λαών tw. z. — τό om. cem. — 24 τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει µηνέ ch. τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει d. 
— 95 αὐτοῖς ο. — αὐτῶν τῇ Αφρικῇ wncis inclusit Classen, — 26 Κουτζῦας g. 
— 38 ἄρχοντος om. emz ἄρχοντα ο. 

— 5 

20 



c 

10 

15 

20 

25 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 259 

ἀνέστησαν δὲ τὰ τέκνα τοῦ αὐτοῦ Κουτζίνα ἐκδικοῦντες τὺ πατρῶον 
«lue, καὶ ἐπαναστάντες τῇ ᾿4φρικῇ παρέλαβον αὐτῆς µέρη τινὰ 
πραιδεύσαντες. ὁ οὖν βασιλεὺς γνοὺς τοῦτο ἀπέστειλε πρὺς βοή- 

θειαν τῆς ᾽Αφρικῆς Μαρκιανόν. τὸν ἀνεψιὸν αὐτοῦ καὶ στρατηλάτην. 

μετὰ ἐξερκέτου πρὸς τὸ εἰρηνεῦσαι τοὺς Μαύρους. καὶ προσερρύησαν 

αὐτῷ, καὶ εἰρήνευσεν ἡ quaj. | τῷ δὲ ᾽Απριλλίῳ μηνὶ διεδέχθη 
Προκόπιος. ὁ ἔπαρχος τῆς πύλεως. καὶ γέγονεν ἀντ᾽ αὐτοῦ ᾽νδρέας, 
ó ἀπὺ λογοθετῶν. καὶ ἐξερχομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ παλατίου τῆς 
Χαλκῆς καθηµένου ἐν τῷ ὀχήματι καὶ ἀπερχομένου εἰς τὺ πραιτώ- 
ριον. ὑπήντησαν αὐτῶ oí Πράσινοι εἰς τὸ 4αὔσον' καὶ ἤρξαντο 
αὐτὸν ὑβρίξειν καὶ λιβάζειν’ καὶ ἐγένετο ἀταξία µεγάλη ἐν τῇ Μέσῃ 
τῶν δύο μερῶν. καὶ εἰσῆλθον ἐν ταῖς φυλακαῖς, καὶ ἐκράτησεν ἡ 
µάχη ἀπὺ ὥρας «. καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς ἸΙουστῖνον, τὸν ἀνεψιὸν 
αὐτοῦ καὶ κουροπαλάτην., καὶ ἀπεδίωξεν αὐτούς. καὶ πάλιν περὶ 
ὥραν ιβ συνέβαλον µάχην καὶ ἐκρατήθησαν καὶ ἐπόμπευσαν ἐπὶ 

πολλὰς ἡμέρας' καὶ ἔκοψαν τοὺς ἀντίχειρας αὐτῶν, ὕσοι μετὰ ξιφῶν 
ἐμαχήσαντο. καὶ τῇ (0 τοῦ Ιουλίου μηνὺς ἐδέχθη Βελισάριος ὁ 
πατρίκιοο, ἀπολαβὼν καὶ πάσας αὐτοῦ τὰς ἀξίας. ἔφθασε δὲ καὶ 

Πέτρος ὃ μάγιστρος ἀπὺ ΙΠερσίδος ποιήσας πάκτα εἰρήνης ἔτη i£ 
ἕνεκεν Ααζικῆς καὶ τῶν μερῶν τῆς ἀνατολῆς. τῷ Ó' αὐτῷ μηνὶ 
ἦλθον «εἰς Κωνσταντινούπολιν» πρέσβεις ᾽4σκήλ., τοῦ ῥηγὺς Ερμη- 
χιόνων, τοῦ ἔσωθεν κειµένου τοῦ τῶν βαρβάρων ἕἔθνους πλησίον 

τοῦ ὠκεανοῦ. τῷ δὲ 4ὐγούστω μηνὶ γέγονε λεῖψις ὕδατος, ὥστε 
σφαλισθῆναι τὰ δηµόσια λουτρά. καὶ γενέσθαι φονοκόπια εἰς τὰ 
ὑδρεῖα. 

1 τὰ τοῦ αὐτοῦ Κ. τέκνα d τὰ τέκνα αὐτοῦ τοῦ K. com τὰ τέκνα αὐτοῦ 
K.h filii Cutzinae A. — ἐκδικοῦντες emz Mal. ἐκζητοῦντες ο ἐκζητοῦντα d. — 
2 αἷμα z Mal. λῆμα c λῆμμα dem aeceptum A. — παρέλαβεν h. — 5 ἐξερκε- 
τοῦ cem. — (6 Απριλίῳ h. — Ἱ ὕπαρχος xz. — 8 iw τῆς Χαλκῆς τοῦ πα- 
Aatíov? — 9 ἐν τῷ πραιτωρίω g. — 10 αὐτόν d. — sí; τὸν 4αὔσον d εἰς 
τὰ αύσου } — 11 γέγονεν x. — 13 ἀπὸ ὥρας & ἕως ἑσπέρας z. — Ἰουστινια- 
vóv em. — 14 κοροπαλάτην e κωροπαλάτην d κουροπελάτη» g. — ἀπεδίωξαν 
x. — 15 συνέβαλλον g. — 17 8] ιβ h. — Martii mensis A. — 18 τὰς αὐτοῦ 
ἀξίας g. — 19 µαγίσερος de sine acc. c. — ἔτη ἕ xx — 30 τῷ à' αὐτῶ-- 
923 ὠκεανοῦ om. d. — eodem anno A. — 21 ἦλθον εἰς Κωνστ. scr. c. A: vene- 
runt — Constantinopolim. ἐλθόντες (om. slg Κωνστ.) cem. ᾖλθον (om. εἰς Kovor.) 
z. — Ascelti regis A. — Ἑρμηχιόνων ο "Eomagióvov g ἘἙΕρμηχίων ὢν em. — 
93 βαρβάρων] Αβάρων» — 925 ὕδατα em cf. p. 231, 9. 
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Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
vs. ἔτη φνς’. Ιουστινιανὸς Χοσρόης Ἰωάννης 

ἔτη Av. ἔτη µη. Erg qf. 
M. 19. y. 

Κωνσταντ,.  “Ἱεροσολύμων ᾿Μάλεξανδρείως — "Avrtogelac 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσχοπος ἐπίσκοπος 

Εὐτύχος Πέτρος ᾽Απολινάριο Αναστάσιος 
ἔτη uy. ἔτη κ’. ἔτη 9’. ἔτη τα’. 

ip. 9’. ug. £ 

Τούτῳ τῷ ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίω, ἐνδικτιῶνος iB, ἀπῆλθεν 6 βασι- 

λεὺς Ιουστινιανὺς χάριν εὐχῆς ἐν τοῖς Μυριαγγέλοις. ἤγουν ἐν Γερ- 
µίοις, πύλει τῆς Γαλατία τῷ δὲ Νοεμβρίῳ μηνὶ εἰσῆλθεν ἐν 
Βυζαντίῳ ᾿ρέθας, Ó πατρίκιος καὶ φύλαρχος τῶν Σαρακηνῶν, 

ὀφειλὰς ἀγαγεῖν τῷ βασιλεῖ, τίς τῶν τέκνων αὐτοῦ ὀφείλει μετὰ τὴν 

αὐτοῦ ἀποβίωσιν κρατῆσαι τῆς φυλαρχίας αὐτοῦ. καὶ περὶ τῶν γινο- 

µένων ὑπὺ "άμβρου, τοῦ υ{οῦ ᾽λαμουνδάρου, εἰς τοὺς τόπους αὐτοῦ. 

τῷ δὲ «Πεκεμβρίω μηνὶ γέγονεν ἐμπυρισμὺς μέγας, καὶ ἐκαύθη τελείως 
ὁ ξενὼν τῶν Σαμφὼν καὶ τὰ ἔμπροσθεν τῶν 'Posgov οἰκήματα καὶ 
TO µεσίαυλον. τὸ πλησίον τῆς μεγάλης ἐκκλησίας, TO Λλεγόμενον 2 

Γαρσονοστάσιον. καὶ τὰ δύο ἐσκητήρια τὰ πλησίον τῆς ἁγίας Βἰρήνης 

σὺν τῷ μεσιαύλῷ αὐτῆς καὶ µέρος τοῦ νάρθηκος αὐτῆς. 

μα, Wu δ, Wo. Xe δι 

Τούτῳ τῷ ἔτει μηνὶ Μαρτίω, ἰνδικτιῶνος γ΄. τελευτᾷ Βελισάριος 

ὁ πατρίκιος ἐν Βυζαντίω, καὶ ἡ τούτου περιουσία ἦλθεν εἰς τὸν 
δεσποτικὺν οἶκον τῶν Μαρίνης. τῇ δὲ αὐτῇ wy ὑνδικτιῶνι., μηνὶ 

᾽Απριλλίῳ ιβ’, Πὐτύχιος, Ó πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καθ- 
Πρέθη καὶ ἐξωρίσθη ἐν ᾽άμασείαᾳ ὑπὺ ᾿ἸΙουστινιανοῦ. καὶ γέγονεν 
ἀντ αὐτοῦ Ἰωάννης ὁ ὀπὺ σχολαστικῶν., ἀποκρισιάριος (v ᾽4ντιο- 
χείας τῆς μεγάλης καὶ πρεσβύτερος τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας. 

| Tà δ) αὐτῷ ἔτει ἸΙουστινιανὺς ὃ βασιλεὺς τὸ περὶ φθαρτοῦ 

3* Χυσρώης ehm. — 8? Αποληνάριος em. — 11 ἠνδικτιῶνος om. d B re. 
— [f h. — ὁ βασιλεύς om. h. — 18 πόλιν ehmx, — 15 ὀφείλας x sine acc. 
em. — ἀγάγαι em. — τῆς r. τέκν. avr. ὀφειλῆς ἕνεκα legisse vid. A. — 17 Ἁμά- 
eov xz ᾿Αβάρου em μβρου scripsi e Menandr. Prot. frg. 11, IV, p. 211; 216 
Müller. — 19 τῶν x τοῦ em τά z. — Σαμφῶν gmx Σαμφῷ e ΖΣαμφοῦ h. — 
τοῦ Ρούφου mx, — 35 cbv τῶν utctavAov z, — αὐτῆς prius om. v. — 34 ivdixtió- 

νος om. dem B ren. — y h. — 26 τῶν] τόν x om. h. — i$ codd. — $1 Amet- 
λέω h. — ó om. g. — 38 Αμασίᾳ codd. — ὑπὸ ἸΙουστινιανοῦ βασιλέως dix τὸν 
ὑπ᾿ αὐτοῦ γεγονότα ἴνδικτον μὴ καταδέξασθαι h om. etiam Α cf. Nic. Chron. 
p. 117. 18 ed. de Boor. — 29 τῆς Avr. demz. — 30 τῆς μεγάλης cz om. dem. 
— Post μεγάλης c solus addit καὶ πριοβύτερος ὢν τῆς Αντιοχείας, reliqui nihil 
addunt, et presbyter eiusdem ecclesiae α ΑΛ. unde scripsi ut in. textu. 
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καὶ ἀφθάρτου κινήσας δόγμα καὶ ἴδικτον πανταχοῦ καταπέµψας 
ἀλλότριον τῆς εὐσεβείας. δεοῦ προφθάσαντος. ἐτελεύτησε μηνὶ Nosu- 

βρίω (0 τῆς ἐχομένης (Y ἰνδικτιῶνος, βασιλεύσας ἔτη Ax µῆνας € 

ἡμέρας ty. καὶ γίνεται τούτου διάδοχος ὁ ἀνεψιὺς αὐτοῦ "ovori- 
vog | ὁ κουροπαλότης. 

Τῷ ὃδ) αὐτῷ ἔτει Θεοδοσιανοὶ καὶ Γωϊανῖται ἐν ᾽4λεξανδρεία 
ατίζειν ἤρξαντο συνακτήρια. καὶ αὐθεντήσαντες ot Γαἴανῖται ἐπίσκο- 

zov ἑαυτοῖς ἐχειροτόνησαν ᾿Ελπίδιον, τὸν ἀρχιδιάκονον αὐτῶν" ὃν 

ὁ βασιλεὺς δεδεµένον ἐλθεῖν προσέταξεν. ἐρχόμενος δὲ κατὰ τὺν 

Σέγριν ἀπέθανεν. θΘεοδοσιανοὶ δὲ «ωρόθεον κρυπτῶς ἐν νυκτὶ 

ἐπίσκοπον ἑαυτοῖς ἐχειροτόνησαν. καὶ εἰς fv συνελθόντες οἵ τε 
Γαἴανῖται καὶ of Θεοδοσιανοὶ κοινὸν ἐπίσκοπον ἑαυτοῖς ἐνεβρόνισαν. 
Ἰωάννην δέ τινα µοναχόν. * ὃν of Γαϊανῖται δόλον ὑπομεμενηκέναι 

νοµίσαντες τὺν πώγωνα τοῦ ἀββᾶ σὺν τῷ δέρµατι καὶ τῇ σαρκὶ εἐξ- 
5 έδειραν. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων 1ΗΠερόῶν Ῥώμῃς 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 

, L LI *, - Li r 3 , 

Svy. έτη gy. lovotivog Χοσρόης Ἰωάννης 

ἔτη ay. ἔτη µη’. ἔτη qj. 
α΄. μα. 8. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροολύμων ᾽άλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος - ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
* , , 1 [4 *, , 

Ἰωάννης Μακάριος Απολινάριος “ναστάσιος 
ἔτη i. ἔτη p. Ey i. ἔτη τα’. 

α΄. «. d. E. 

Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Νοεμβρίω ιδ”, ἐνδικτιῶνος (X, ἐβασίλευσεν 
Ἰουστῖνος, ὁ ἀνεψιὸς Ιουστινιανοῦ. στεφθεὶς ὑπὺ Ἰωάννου πατρι- 

άρχου τοῦ ἀπὺ σχολαστικῶν. ἦν δὲ τῷ γένει Θράξ. μεγαλόψυχός τε 
καὶ εἰς πάντα ἐπιδέξιος, φιλοκτίστης. siye δὲ καὶ γυναῖκα Σοφίαν 

ὀνόματι, 4v τινα καὶ ἔστεψεν αὐγούσταν. εὐσεβὴς δὲ Qv ἐπεκόσμησε 

1 δόγμα κινήσας x. — ὕνδικτον m. — 2 Νοεμβρίῳ τα cz. — 3 τῆς ἐχομ. δ΄ is. 

om. em. — εδ om. h. — ὑνδικτιόνος Ἡ ἐν rell. — 5 κοροπαλάτης επικ. — 
6 Γαἴανίται ο Γαϊαννίαν ᾳ Γαἴανήηται em. Γαϊανοὶ τά h. — $1 Γαϊανίαι c 
Γαϊανήται h Γαϊαννίται g. — 8 ἑαυτοῖς] ἐν αὐτοῖς g. — 10 κρυπτῶς «{ωρό- 
Φεον c. — 11 καὶ —12 ἐνεθρόνισαν om. g. — 12 Γαϊανίαι ο Γαϊανήται h 
Γαἴανισταί em. — ἐνεθρόνισαν cemA ἐχειροτόνησαν Ἡ ἐνεθρόνησαν καὶ ἔχει- 
ροτόνησαν d. — 13 Ἰωάννην — 14 ἐξέδειραν om, d. — à£ delet Goar. — Γαῖα- 
φίται ο Γαἴανῆται h Γαϊαννίαι g Γαϊανισταί em, — δοῦλον ὑπομεμνηκέναι 
em δόλον ὑπομεμελετηκέναι coni. Classen cum Combefis. — 14 ἀββά em. — 
ἐξέδηραν ehm. — 15 Taliter haereticorum amentia gerere consuevit, adeo ut 
ea quae paganorum sunt multotiens operentur add. A. —  18* Χοσρώης ehm. 

, 
Ó 

— 93 Amolgvágiog ο. — 303 ζ] «' em. — 926 ὑνδικτιόνος h. iv rell. — εδ x 
ὅ' emz, — 29 γυναῖκαν g. — 30 αὐγοῦσταν g. 

TuxornANIS οππον. Ἱ. 16 

στ P 
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τὰς ἐκκλησίας τὰς κτισθείσας ὑπὺ Ἰουστινιανοῦ, τήν τε μεγάλην 

ἐκκλησίαν καὶ τοὺς ἁγίους ἀποστόλους καὶ ἄλλας ἐκκλησίας καὶ uo- 

ναστήρια. χαρισάµενος αὐτοῖς κειμήλια καὶ πᾶσαν πρόσοδον. ἦν δὲ 
Ciro nr  ὀρθόδοξος πάνυ. | καὶ ἀπέστειλε τὸν ἀββᾶν Φωτεινόν. τὺν προγονὸν 

Ἠελισαρίου τοῦ πατρικίου, δοὺς αὐτῷ ἐξουσίαν κατὰ παντὺς προσ- 5 - 

ώπου καὶ πράγματος | τοῦ εἰρηνεῦσαι τὰς ἐκκλησίας πάσας τὰς 

Αἰγύπτου καὶ ᾽άλεξανδρείας. 

A. M. 6059 B. wg. sc. B. B. μη. η. 

"— Gn E. Τούτω τῷ ἔτει Aí0fgiog καὶ 4ὔδιος καὶ Ó σὺν αὐτοῖς ἰατρὺς 

ἐπεβούλευσαν τῷ βασιλεῖ Ιουστίνω καὶ γνωσθέντες ἀπέθανον ξίφει. 10 
ἐποίησε δὲ ὑποτείαν καὶ ἔρριψε χρήματα πολλά, ὥστε πολλοὺς 
πλουτίσαι. 

314 Ἡ - , $ x - E ^ 3 / 5a. 7 , 

Cram. An. HH, 10 | Τῷ 9' αὐτῷ ἔτει ὁ ἀββᾶς ᾿γάθων, ἀδελφὺς ᾽Απολιναρίου 
τοῦ ἐπισκόπου ᾿άλεξανδρείας, ἐλθὼν εἰς ᾽λεξάνδρειαν καὶ λόγους 

εἰσπραττόμενος Εὐστόχιον µοναχόν, µέγαν ὄντα [καὶ] οἰκονόμον 15 

205 P 4λεξανδρείας τότε, τῆς οἰκονομίας χάριν ἐφρούρησε τοῦτον" ὃς φυγὼν 
διὰ τῆς στέγης ἦλθεν ἐν Βυζαντίω, Μακαρίου τότε ἐκβληθέντος τῆς 

ἐκκλησίας κατὰ συσκευήν' καὶ ἐχειροτονήθη Εὐστόχιος ἀντὶ Μακα- 
ρίου ἐπίόκοπος “Ἱεροσολύμων. | 

A. M. 6060 Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος Εὐστόχιος ἔτος «. 20 
Jy. py. ζ-. ye α. MW. 6. 

Toro rà ἔτει µεταστειλαμένη Σοφία, 1, εὐσεβεστάτη αὐγούστα, 

τούς τε ἀργυροπράτας καὶ σηµαδαρίους ἐκέλευσεν ἐνεχθῆναι τὰς 
ὑμολογίαρ τῶν χρεωστούντων καὶ τὰ σημάδια" καὶ ἐντυχοῦσα αὐτοῖς 

ἔλαβε τὰ σημάδια παρασχοµένη αὐτὰ τοῖς χρεωστοῦσι καὶ ἀπέδωκεν 95 
αὐτὰ τοῖς ἐδίοις δεσπύταις' καὶ µεγάλως εὐφημίσθη ἐπὶ τούτῳ ὑπὺ 

τω. Απ. 11 πάσης τῆς πόλεως. | Εὐστόχιος δὲ ἀπελθὼν εἰς Ἱεροσόλυμα µίσει 

τῷ πρὺς ᾽Απολινάριον καὶ ᾽4γάθωνα καὶ Μακάριον τοὺς τῆς νέας 
λαύρας μοναχοὺς ἐξέβαλεν ὡς Ὡριγενιστάς" || καὶ διὰ τοῦτο ἐξεβλήθη" 

καὶ πάλιν ἀπεκατέστη Μακάριος εἰς τὸν ἴδιον Βρόνον. 30 

3 αὐταῖς κ. — δὲ καὶ ὀρθδ. h. — 4 ἆββών em ἆβᾶν ο. — πρόγονον cz. 
— 6 πάσας om. d. — τάς] τῆς c om. dz. — 7 Aly. τε xaí z. -- 9 Αῑὐδιός z 
Aódaiog Euagr. — ὁ om. em. — 11 ὑπατίαν h. — 12 πλουτίσαι gx πλουτῆσαι em, 
— 13 τῷ Ó' αὐτῷ--- 19 Ἱεροσολύμων om, d. — 13 ἀββάς em. ---᾽Αποληναρίου em. — 
15 εἰσπραττομένους em. — µέγα cehm. — καὶ uncis incl. coll. Cr. habent codd, et À. 

— 19 ἐπίσκοπος Ἱερου. om, m. — ἐπισκόπου eh ἐπισ sine acc. g. — t. 21 om. 
codd. — 232 αὐγοῦστα cg. — 38 σηµανδαρίους h. — 36 εὐφημείσθη de ἐἔφη- 
µείσθη m φημίσθη h. — ἐπὶ τοῦτο ehm. — ΣΤ Εὐστόχιος — 30 Qgóvor om. 
d. — 27 ἀπελθών] ingressus A. — 58 Αγάθονα ehm. — τούς] τοῦ em. — 
99 ἐξέβαλλεν g. — Ὡφριγενισιώς μ Ὀρειγενίστας em Ὀριγενιαστάς Ἡ. -- xal 
ἐξεβλήθη διὰ τοῦτο ο. 
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“Ἱεροσολύμων ἐπίσόκοπος Μακάριος πάλιν ἔτη ὅ’. 
᾽Αλεξανδρείας ἐπίσκοπος Ἰωάννης Fry τα’. 

ὅ. pF. ἡ. S. w. w. i. 

Tovro τῷ irt ἱπποδρομίας ἐπιτελεσθείσης, καὶ φιλονεικούντων 

τῶν μερῶν πρὺς ἀλλήλους, ἔπεμψε µανδάτα εἰς ἑκάτερα τὰ µέρη ὁ 

βασιλεὺς λέγων εἰς μὲν τοὺς Βενέτους. ὅτι '' Ιουστινιανὺς ὁ βασι- 
λεὺς παρ ὑμῖν ἐτελεύτησεν, εἰς δὲ τοὺς Πρασίνους. ὅτι “"Ἴουστι- 

νιανὺς ὁ βασιλεὺς παρ ὑμῖν Ei" καὶ ἀκούσαντα τὸ µέρη ἐσίγησαν 
καὶ οὐκέτι ἐφιλονείκησαν. 

Tà ὃ) αὐτῷ ἔτει ἤρξατο κτίζειν τὺ παλάτιον τῶν Σοφιανῶν 

ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς αὐτοῦ γυναικὺς Σοφίας. προφάσει τοῦ ἐκεῖσε ταφῆ-' 

ναι Ιοῦστον τὸν υἱὸν αὐτοῦ πρὺ τοῦ βασιλεῦσαι αὐτόν. ἔτι xovgo- 

παλάτου ὕὄντος αὐτοῦ, ἐν τῷ οἴκω τοῦ ἀρχαγγέλου τῶν ἐκεῖσε, 
κυσµήσας αὐτὺ ὑπὺ διαφόρων πολυτίµῶων μαρμάρων. 

Ῥώμης ἐπίσκοπος Βενέδικτος ἔτη [ε΄]. 
ε. µε. [α.] &. B. B. τα. 

Toro τῷ ἔτει Ιουστῖνος ὁ βασιλεὺς ἤρξατο ατίζειν τὸ παλάτιον 

τὺ δεύτερον ἐν τῷ προαστείω αὐτοῦ, ὃ εἶχε πρὺ τοῦ βασιλεῦσαι 

αὐτόν. ὑὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῇ νήσω τῆς Πριγκίπου καὶ αὐτῷ ὄντι 

προαστείῳ αὐτοῦ ἐν τῷ λιμένι, καὶ τὴν ἐκκλησίαν τῶν ἁγίων ᾽άναρ- 
γύρων ἐν τοῖς «αρείου. ἀπεκατέστησε δὲ καὶ τὸ λουτρὺν τοῦ Ταύ- 

gov τὸ δηµόσιον καὶ ἐπωνόμασεν αὐτὸ Σοφιανὰς ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς 
γυναικὺς αὐτοῦ Σοφίας. 

Τῷ à' αὐτῷ ἔτει ᾽άναστάσιος, Ó ἐπίσκοπος ᾽άντιοχείας ὁ μέγας, 

καθαψάµενος ἐν τοῖς ἀντιγράφοις τῶν συνοδικῶν Ἰωάννου τοῦ 
Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ χειροτονήσαντος Ιωάννην τὺν ᾽άλεξαν- 
δρείας, καὶ τούτου χειροτονηθέντος ἐξεβλήθη τῆς ἰδίας ἐπισκοπῆς 
κατὰ ἀγανάκτησιν Ἰουστίνου, καὶ ἐχειροτονήθη Γρηγόριος, μοναχὺς 

xal ἀποκρισιάριος τῆς µονῆς τῶν Βυζαντίων. 

᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος Γρηγόριος ἔτη κδ.. 
9. us. [β.] s. y. y. α. 

Toro rà ἔτει Ναρσῆς, Ó κουβικουλάριος καὶ πρωτοσπαθάριος, 

1 καὶ (καὶ om. h) πάλιν Μακάριος z πάλιν om. m. --ἔτη 9| ἔτος α΄ em. 
— 9 frm ια] ἔτος αἱ em. — v. 8 om. codd. — 4 τῷ δ) αὐτῷ ἔτει d. — ἵππο- 
δροµείας em. — φιλονικούντων mx. — D ἐφ᾽ ἑκώτερα X. — τά Om. cem. --- 
ὁ βασιλεύς om. c. — 6 Aéyov —0 βασιλεύς om. e. — 8 παρ) ὑμῖν "Iovor. ὁ fac. 
fj emz. — 10 ἤρξαντο x. — τὰ τῶν Σοφ. παλάτια d. — τὸ παλάτιον Om. ο. 
— 12 κοροπαλώέου emx, — 18 τοῦ ἐκεῖσε d. — 14 αὐτῷ emz αὐτόν x. — 
ὑπό] ἐκ d. — 16 Βενεδέκτος c. — ε om. cem. — v. 16 om. cem. — 19 Πριγ- 
κήπου cem. -— 30 προάστειον g. — 31 lovergóv ex λοετρόν m. — 38 αὐτῷ 
em. — 24 τῷ δ᾽ «9:0 —929 Βυζαντίων om. d. — 36 τοῦ ante Κωνστ. om. c. 
— $9 καὶ τοῦ γειροτονηθέντος Vales. ad. Euagr. V, 5, — ου. 31 om. m. — 
81 s'. µε’. ς’. y. y. α cg s. us. β y. y. α h. — 82 Ναρσής eg. 

16* 

A. M. 6061 

$15 B 

A. M. 6062 

?06 P 

$16 B 

A. M. 6063 



cf. Ioh. Ant. 
frg. 217b 

A. M. 6064 

311 B 

Theophyl. Sím. 
p. 132, 12 

Mal. p. 456, 23 

207 P 

518 R 
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ὁ ἀγαπητὺς τοῦ βασιλέως Ἰουστίνου, εἰς ὃν καὶ ἐλοιδορεῖτο, ἔκτισε 

τὴν οὐκίαν Ναρσοῦ καὶ τὴν μονὴν τῶν Καθαρῶν. | ἀκούσας δὲ 

Ιουστῖνος ὁ βασιλεὺς περὶ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ. ὃν εἶχεν ἐν ᾽λεξαν- 
δρεία αὐγουστάλιον, ὅτι συσκευὴν μελετᾷ κατὰ τοῦ βασιλέως, πέµψας 

ἀπεκεφάλισεν αὐτόν. | 

e DL M. p] f. 5. 8. f. 

Tovro τῷ ἔτει ἤρξατο κατίζειν ovorivog τὴν ἐκκλησίαν τῶν 

ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου ἐν τῷ ὀρφανοτροφείω, καὶ 
τῶν ἁγίων ἀποστύλων ἐν τῷ Τρικόγχω, τὴν καεῖσαν ἐπὶ Ζήνωνος 

τοῦ βασιλέως. προσέθηκε δὲ καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῆς ἁγίας 8εο- 

τόκου τῶν Βλαχερνῶν τὰς δύο ἀφῖδας, τῆς τε ἄρκτου καὶ µεσηµ- 

βρίας. ἐν τῷ µεγάλω ναῶ καὶ ἐποίησε τὴν ἐκκλησίαν κατὰ σταυρίου. 
| Τῷ à' αὐτῷ ἔτει Ῥωμαῖοί τε καὶ Πέρσαι τὴν εἰρήνην διέφθει- 

ouv, καὶ πάλιν ὁ Περσικὺς ἀνεκαινίσθη πύλεμος | διὰ τὺ πρεσβεῦσαι 

τοὺς Ὁμηρίτας Ἰνδοὺς πρὺς Ρωμαίους. καὶ ἀποστεῖλαι τὸν βασιλέα 

Ἰουλιανὺν τὺν μαγιστριανὺν μετὰ σάκρας πρὺς ᾿άρέθαν, τὸν βασιλέα 

τῶν Αἰθιόπων., διὰ τοῦ Νείλου ποταμοῦ ἀπὺ ᾽4λεξανδρείας καὶ τῆς 

Ἰνδικῆς θαλάσσης" καὶ ἀπεδέχθη παρὰ τῷ βασιλεῖ ᾿4ρέθα μετὰ χαρᾶς 

πολλῆς ὡς ἐφιεμένω τὴν φιλίαν τοῦ βασιλέως Ρωμαίων. ἐξηγεῖτο 

δὲ ἐπανελθὼν ὁ αὐτὺς Ιουλιανός, ὅτι, ὅτε ἐδέξατο αὐτόν, γυμνὺς 
ἦν ὁ βασιλεὺς ᾿ἀρέθας. καὶ κατὰ τοῦ ζώσματος αὐτοῦ εἶχεν εἰς τὰς 
ψύας αὐτοῦ λινόχρυσα μάτια" κατὰ δὲ τῆς γαστρὺς ἐφόρει σχιστὰ 

διὰ μαργαριτῶν τιµίων, καὶ ἐν τοῖς βραχίοσιν ἀνὰ πέντε κλαβίων, 
καὶ yovoà ψέλια εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ: ἐν δὲ τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ 
λινόχρυσον φακιόλιν ἐσφενδονισμένον, ἔχον ἐξ ἀμφοτέρων τῶν δεσμῶν 
σειρὰς τέσσαρας, καὶ µανιάκην χρυσοῦν iv τῷ τραχήλω αὐτοῦ: καὶ 

ἵστατο ἐπάνω τεσσάρων ἐλεφάντων ἑδτώτων καὶ ἐχόντων ζυγὺν καὶ 
τροχοὺς τέόσαρας, καὶ ἐπάνω ὡς ὄχημα ὑψηλὺν ἠμφιεσμένον χρυ- 
σέοις πετάλοις, ὥσπερ ἐστὶ τὰ τῶν ἀρχόντων τῶν ἐπαρχιῶν ὀχήματα" 
καὶ ἑστὼς ἐπάνω αὐτοῦ ἑβάσταξε σκουτάριν μικρὺν κεχρυσωµένον 
καὶ δύο λαγκίδια χρυσᾶ. καὶ 5 σύγκλητος αὐτοῦ πᾶσα μετὰ ὅπλων 

ἄδοντες µέλη μουσικά. εἰσενεχθεὶς οὖν ὁ πρέσβις τῶν ᾿Ῥωμαίων 
καὶ προσκυνήσας ἐκελεύσθη παρ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ ἀχθῆναι 
πρὺς αὐτόν. δεξάµενος δὲ τὴν τοῦ βασιλέως σάκραν κατεφίλησε τὴν 

1 Ἰουστινιανοῦ c. — 2 Καθαρᾶ d. — 3 περὶ τοῦ ἄν. αὐτοῦ Om. C τοῦ 
dv. αὐτοῦ Om. d. — οὗ ---αὐγουσταλίου d. — 6 ζ. µζ. E. E. 9. Y. f cogm. 
— $8 ὀρφανοτροφίῳ z. — 16 μετὰ σάκρας 0m. X. — 18 παρὰ Om. g. — 
19 ἐφιέμενοι emz. — 922 αὐτοῦ om. em. — 923 μαργαρίτων emg. — 34 ψέλλια 
z. — 25 Λινόχρυσον] χρυσόν em om. À. — qaxíoi» h φακιόλιον dg. — 
96 µανιάκιν g. — 28 ἠμφιεσμένοις egm. — χφυσοῖς d χρυσείοις ο. — 30 σκου- 

τάρην d. — μικρὸν χρυσοῦν κεχρυσ. C. — 31 λαγκήδια hx. — 32 εἰσηνεχθείς g. 
— πρέσβης deh πρέσβεις m πρέσβυς g πρεσβευτής c. 

30 
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σφραγῖδα τὴν ἔχουσαν τὸ στηθάριον τοῦ βασιλέως: δεξάµενος δὲ 

καὶ τὰ δῶρα ἐχάρη µεγάλως. ὀναγνοὺς δὲ εὗρε περιέχοντα τοῦ 
ὁπλίσασθαι αὐτὸν κατὰ τοῦ βασιλέως Περσῶν. καὶ τὴν πλησιάζουσαν 

αὐτῷ χώραν τῶν Περσῶν ἀπολέσαι καὶ τοῦ λοιποῦ µηκέτι συν- 
ὄλλαγμα ποιεῖν μετὰ τῶν Περσῶν, ἀλλὰ δι’ de ὑπέταξε χώρας τῶν 

Ὁμηριτῶν διὰ τοῦ Νείλου ποταμοῦ ἐπὶ τὴν 4ἴγυπτον ἐν ᾽άλεξαν- 
δρεία τὴν πραγµατείαν ποιεῖσθαι. εὐθέως δὲ στρατεύσας Ó βασι- 

λεὺς ᾿άρέθδας ἐπ᾽ ὄὕψεσι τοῦ πρεσβευτοῦ ᾿Ρωμαίων ἐκίνησε πόλεμον 
κατὰ Περσῶν προπέµψας τοὺς ὑπ αὐτὺν Σαρακηνούς. ἀπελθὼν δὲ 

10 καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὴν Περσικὴν χώραν ἐξεπόρθησε πᾶσαν τὴν ἐν roig 

µέρεσιν ἐκείνοι.. κρατήσας δὲ ὁ βασιλεὺς ᾿άρέθας τὴν κεφαλὴν 

Ἰουλιανοῦ xal δεδωκὼς αὐτῷ εἰρήνης φίληµα ἀπέλυσεν αὐτὸν ἐν 

πολλῇῃ δεραπείᾳ σὺν πολλοῖς χαρίσµασιν. || ἐγένετο δὲ καὶ ἄλλη αἰτία Thvortyt Sim. 
ταράξασα τὸν Χοσρόην. Οὗννοι γὰρ κατ ἐκεῖνο καιροῦ, οὓς Τούρ- 

15 κους λέγειν εἰώθαμεν, πρεσβεύουσι πρὺς Ἰουστῖνον διὰ τῆς τῶν 

᾽λανῶν χώρας ἀποστείλαντε.. τοῦτο φοβηθεὶς Χοσρόης προεφασί- *f Progr T. E. 
σατο τὴν τῶν ᾽ρμενίων πρὺς αὐτὸν ἀνταρσίαν καὶ πρὺς Ιουστῖνον 515 B 
προσχώρησιν καὶ ἠτεῖτο τοὺς πρόσφυγας. ἐτέλει γὰρ ὁ βασιλεὺς τῶν 

Ῥωμαίων ἀνὰ ἔτος πεντακοσίας λίτρας χρυσίου, ὅπως τὰ πλησιάζοντα 

20 τοῦ τόπου φρούρια διαφυλάττωσι ΙΠέρσαι. ἵνα μὴ εἰσδβαλόντα τὸ 

ἔθνη ἑκατέραν διαλύσωσι πολιτείαν’' καὶ κοινοῖς ἀναλώμασι τὰ φρού- 308 P 
ρια ἐφυλάττοντο. ὁ δὲ Τουστῖνος ἔλυσε τὴν εἰρήνην φάσκων ἐπονεί- 
διστον εἶναι φορολογεῖσθαι ὑπὸ τῶν Περσῶν τοὺς '᾿Ῥωμαίους. διὰ 
τοῦτο χώραν ἔλαβεν ὁ μέγας οὗτος Περσῶν τε καὶ Ῥωμαίων πόλεμος. 

25 ὁ δὲ ἸΙουστῖνος Μαρτῖνον, τὸν πατρίχκιον καὶ συγγενῆ αὐτοῦ, στρα- 

τηγὺν χειροτονήσας τῆς ἀνατολῆς κατὰ Περσῶν ἐξέπεμψεν. | 

ων 

ὃ ὁπλισθῆναι ο. — 6 ἐν 4λεξ. τὴν moayu. x Mal. τὴν ἐν 4λ. πραγ. em - 

τὴν iv Ηλ. τὴν πραγ. 7. — 8 πρεσβυ Eg. — 9 ὑπ αὐτῷ em, — ἐπείθών Mal. 
— 12 τοῦ πρφεσβευτοῦ ἸΙουλιανοῦ xz τοῦ πφεσβ. om. emA. —  günu« Mal, 
osculum A φιλήµατα codd, — 13 χρήµασιν em. — 14 Χοσρώην ehm. — Οὔν- 
vo. ehmx. -- κατ ἐκείνῳ καιρῷ em. κατ ἐκείνῳ τῷ καιρῷ z. — 16 πρὸς τὸν 
Ἰουστινιανόν x. — 16 Χοσρώης ehm. — προσεφασίσατο em. — 18 προχώρησιν 
egm. — 30 διαφνλάττουσι emz. -—— 921 τὸ φρούρειον em. — 38 ὑπὸ τῶν II. 
φορολογεῖσθαι x. — 24 ἀνέλαβεν em. — 25 Μαρτῖνον codd. A Μαρκιανόν 
Theopbyl. Euagr. — τόν om. x. 
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A. Μ. 606 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν Ῥώμης 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
SE. ἔτη φξε’. Ιουστίνος Χοσρόης [Βενέδικτος] 

ἔτη uy. ἔτη um. [ἔτη &.] 

ή. μή. [δ.] 
Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων ᾽άλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Ἰωάννης Ἰωάννης Ἰωάννης Γρηγόριος 
ἔτη ig. En κ’. ἔτη τα. ἔτη xà. 

η. α΄. e. γ΄. 

Τούτῳω τῷ ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίω ς ἠσθένησεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐν 
λύπη γέγονε πρὺς Βαδουάριν τὸν ἴδιον ἀδελφὺν καὶ ὕβρισεν αὐτὸν 

ἐσχότως, ἐπιτρέψας τοῖς κουβικουλαρίοις γρονθιζόμενον ἐξαγαγεῖν 

αὐτὸν ἐπὶ σελεντίου. ἦν δὲ κόµης τῶν βασιλικῶν σταύλων. μαθοῦσα 
δὲ Σοφία ἐλυπήθη καὶ ἐνεκάλεσε τῷ βασιλεῖ' ὁ δὲ µετεμελήθη καὶ 

380 B κατελθὼν πρὺς αὐτὺν εἰς τὺν σταῦλον εἰσῆλὃεν ἄφνω μετὰ τοῦ 

πραιποσίτου τῶν κουβικουλαρίων. ὁ δὲ Βαδουάριος ἰδὼν τὸν βασιλέα 

ἔφυγεν ἀπὸ ζακὺς εἰ ζώκα qófko τοῦ βασιλέως. ὁ δὲ βασιλεὺς 

ἔκραξεν' '"ὁρκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ. ἀδελφέ µου, μεῖνόν µε. καὶ 
δραμὼν ἐκράτησεν αὐτόν. καὶ περιπλακεὶς κατεφίλησεν αὐτὸν λέγων’ 
εἐπταισά σοι. ἀδελφέ µου" ἀλλὰ δέξαι µε ὡς ἀδελφόν σου πρῶτον 

καὶ ὡς βασιλέα. ἐκ γὰρ διαβολικῆς ἐνεργείας οἶδα ὅτι τοῦτο γέγο- 

vev." ὁ δὲ πεσὼν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίων εἶπεν, "ἀληθῶς, 

δέσποτα. ἐξουσίαν ἔχεις' πλὴν παρουσία τῆς συγκλήτου εὐτέλισας 

τὸν δοῦλόν σου" ἄρτι, ὃ δεσπότης, τούτοις ἀπολόγησαι.’. καὶ 

ἐδείκνυεν αὐτῷ τὰ ἄλογα. ὁ δὲ βασιλεὺς παρεκάλεσεν αὐτὸν συµ- 
φαγεῖν αὐτῷ. καὶ εἰρήνευσαν. 

| Τῷ à' αὐτῷ χρόνω γέγονε πόλεμος περὶ τὸ Σάργαθον Iltg- 
σῶν καὶ Ρωμαίων μέγας, καὶ ἐνίκησαν οἱ ᾿Ρωμαῖοι. | 

A. M. 6066 Περσῶν βασιλεὺς Ορμίσδας ἔτη «. 

K «qx 6x 
Toro τῷ ἔτει TÀ90v of "4βαρεις εἰς τὰ µέρη τοῦ «{ανουβίου, 

'Theophyl. Sim. 
194, 6 

, 

38* Χοσρώης ehm. — 3* Βενέδικτος h. "locvvnc cg om. em. — 4^ ἔτη ε΄ h 
om. rell. — 5^ à' h om. rell. — 8* Ἰωάννης om. h. — 8* Γρηγόριος ceg. — 
93 ἔτη τα) h ἔτη À' rell. — 10? εἰ h. y' rell. — 12 Βαδουάριν xA Βαδού- 
ριον emz, —- hunc iniuriis laceravit. novissime vero praecepit À. — 18 yoo- 
Φιζόμενον g. — 14 σηλεντίου g σιλεντίου h. — στάβλων z. — 15 Σοφία ἡ 
αὐγούστα d. — µετεβλήθη em. — 16 σταῦβίον g. — 17 πρεποσίτου em πρε- 
πωσίτου g. — Βαδουάριος ΧΑ Βαδούριος emz. — 18 ζάκος cem ζάκας h. — 
ζάκαν z. — 19 µου om. h. — 34 εὐτέλησας fz εὐτελίσας ϱ εὐτελήσας em. — 
?5 6] ὡς h. — 36 αὐτόν] αὐτῷ g. — 27 αὐτῷ om. em. — 38 Περσῶν τε καί 
x. — Bomanorum atque Persarum Α. — 30 Ὁρμίσδας cy. — 31 8’. a'. 9". 
β’. ς᾽. δ΄ cgy 9'. α’. v. B. s. 9 h. 
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καὶ μαθὼν ὁ βασιλεὺς ἀπέστειλε Τιβέριον. vOv χόµητα τῶν ἐκσκου- 09 P 
βιτόρων., κατ αὐτῶν: καὶ συμβαλὼν αὐτοῖς ἠττήθη αἰφνιδιασθεὶς 

ὑπ αὐτῶν. καὶ ὀποβαλὼν πολλοὺς ὑπέστρεψεν. | Ὁρμίσδας δέ, ὁ m 

βασιλεὺς Περσῶν, od«udivgv στρατηγὺν Ἰχειροτονήσας ἀπέστειλε 381 B 

περᾶσαι τὺν Εὐφρότην καὶ τὴν Ρωμαίων χώραν Λλυµήνασθαι. αὐτὸς 

δὲ παραλαβὼν τὰς δυνάµεις ἐπέστη τοῖς τὴν Νισίβιν πολιορκοῦσι 

Ῥωμαίοις. | ὁ δὲ Magrivog τοῦτο γνούς, καταλιπὼν τὴν Νισέβιν Theoph. ο. 

ἀνεχώρησεν ἐπὶ τὰ Ῥωμαϊκὰ µέρη. | ̓ 4ρδαμάνης δὲ περὶ τὴν ᾽άντι- Thenpk. fin. 
όχειαν γενόμενος καὶ διαφθείρας τὰ προάστσια τῆς πύλεως ἐπὶ τὴν 

Κοίλην Συρίαν ἐχώρει. οὕτω μὲν οὖν ὁ ᾽άρδαμάνης αἰχμαλωσίας 

πολλῆς κρατήσας εἰς τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἐπανέζευξεν. ὃ δὲ αὐτο- 
κράτωρ ἸΙουστῖνος ἐπὶ τοῖς πραττοµένοις δεινοπαθῶν vov μὲν Mag- 

τῖνον τῆς στρατηγίας ἀπέπαυσεν. ᾿4ρχέλαον δὲ χειροτονεῖ ὄτρατηγόν. 
ὁ δὲ ᾽άρδαμάνης τὺ «αρᾶς παρέλαβε καὶ οὕτως ὑπέστρεφεν. | xol Tim 
τοῦτο μαθὼν Toverivos, καταπλαγεὶς τῷ µεγέθει τῆς συμφορᾶς νόσῳ 
παραφορᾶς περιβάλλεται καὶ σπονδὰς ποιῆσαι αἰτεῖται τῷ Ὁρμίσδα, 

ὔστις ἐνιαυσιαίας σπονδὰς ποιῆσαι κατεδέξατο. | 

Κόσμου Της θείας Ῥωμαίων Περσῶν Κωνσταντ. A. M. 6067 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς ἐπίσκοπος 
SS. ἔτη pif. Ἰουστῖνος Ὀρμίσδας Ἰωάννης 

Erg uy. ἔτη ιε.. ἔτη LE 
ο B. t 

Ἱεροσολύμων ᾿άλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Ἰωάννης Ἰωάννης 1 ρηγόριος 
ἔτη κ’. ἔτη τα’. ἔτη xà. 

y- [. g. 

Tovro τῷ ἔτει Ιουστῖνος ὁ βασιλεὺς Τιβέριον, τὸν κόµητα τῶν 

ἐκσκουβιτόρων, υἱοποιησάμενος καίόαρα ἀνηγόρευσε καὶ συγκάθεδρον 

αὐτοῦ ἐποίησεν £v τε ταῖς ἱπποδρομίαις καὶ αἰσίαις ἡμέραις. ἦν γὰρ 
ὁ βασιλεὺς στυφόµενος τοὺς πύδας καὶ τὺ πλεῖον κατακείµενος. 

1 ἐκσκουβητόρων hx ἐκσουβιτόρων f ἐξκουβιτόρων g. — 9 αἰφνιδια- 
σθεὶς---ὃ ὑπέστρεφεν om. h. — 3 Ὁρμίσδας x (Χοσρόης ΤΗ. S.). — 4 Αρδαμά- 
νην emxÁ Zonaras XIV, 10 Αρδαβάνην f Αρταβάνην z Αδορμαανήν Th. 8. 
δααρμάνη» Euagrius V, 9. — σερατηγόν] ducem Persarum Α. — 6 Νησίβιν 
cem Νισίβην fh Νίσιβιν g. — " Νισίβην Ἡ Νίσιβιν g Νήσιβιν c. — 8 Ap- 
δαμάνης d Αρδαβάνης cy ᾿Αρταβάνης z — 9 περιγενάµενος f. — καὶ διαφθ. 
τὰ τῆς 7. προάστ. C καὶ τὰ τῆς π. διαφθ. προάστ. d. — 10 κύλιν y. — Συρίας 
hy. — Αρδαβάνης fm Αρταβάνης z. — 12 δεινοπαθήσας d. — 18 Ἀρχέίαον] 
Ακάκιον τὸν Αρχελάον Th. Β. κάκιον Euagr. V, 9. — 14 ρδαβάνης ᾳ Βαρδάνης f 
Αρταβάνης h. — 4αράς cem. — 16 αἰτεῖ df. — Ὀρμέσδα dem sine spir. cf. — 
17 ἐνιανσίας g. — v. 188644. Porc ἐπίσκοπος Πελάγιος ἄλλος ἔτη s' inter Persa- 
rum regem et episcopum Constant. interpolat h. — 20! s£y v. — 20* φξγ  z. — 
20* Ὀρμίσδας fm sine spir. ce. — 26? ἔτη κ΄ f ἔτη xy h. —29 ἐκσκουβητόρων c. 1ncov- 
βιτόρων f. ἐξκουβιτόρων g. ---συνκάθεδρον efz. — 30 re om. y. — (nzoügous(íaig em. 
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ια. y. τα. ὅ. η. Ss. 

Tovro τῷ ἔτει ἕκτισεν Ιουστῖνος τὸν µέγαν ἀγωγὺν τοῦ Οὐάλεν- 

τος καὶ ἐχορήγησε τῇ πύλει δαψίλειαν ὕδατος. 

ο, ὅ. a. d. v. C. 
Toro τῷ ἔτει Ιουστῖνος Ó βασιλεὺς τὴν συναγωγὴν τῶν 

Εβραίων, τὴν οὖσαν ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις, ἀποσπάσας ἐξ αὐτῶν 

ἐποίησεν ἐκκλησίαν τῆς δεσποίνης ἡμῶν τῆς ἁγίας Βεοτόκου, πλη- 

σιάζουσαν τῇ µεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 
Tà à' αὐτῷ ἔτει μηνὶ 4ὐγούστω λα’, ἰνδικτιῶνος v, ἐτελεύτησεν 

Ἰωάννης, ὁ ἐπίόκοπος Κωνσταντινουπόλεως. 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Εὐτύχιος πάλιν Fry d. 
eu α- Wo Ns Yi 4. 

Τούτῳ τῷ ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίῳ. ἐνδικτιῶνος τα’. Εὐτύχιος ἅπ- 

έλαβε πάλιν τὸν Βρόνον Κωνσταντινουπόλεως. | ὁ δὲ βασιλεὺς 

ἀσθενήσας καὶ μικρὺν ἀνεθεὶς τῆς νόσου προσεκαλέόατο τόν τε 
ἀρχιερέα καὶ τὴν σύγκλητον καὶ πάντας τοὺς Γερεῖς καὶ πολιτευοµέ- 

νους" καὶ ἀγαγὼν τὸν καίόαρα Τιβέριον παρουσία πάντων ἀνηγό- 

ρευσεν αὐτὸν βασιλέα. τοῖσδε τοῖς λόγοις χρησάµενος' "ids ὁ δεὺς 

ὁ ἀγαδύνας σε, τοῦτο τὺ σχήμα ὁ δεόρ σοι δέδωκεν, οὐκ ἐγώ. 

τίμησο τό. ἵνα τιμηθῃς ὑπ αὐτοῦ. τίµησον τὴ ρα σου ἵίμησον αὐτό, ἵνα Tuus οὐτοῦ. τίµη τὴν μητέρα Gov, ? 

τήν ποτέ σου δέσποιναν γενοµένην. οἶδας. ὅτι πρῶτον αὐτῆς δοῦλος 
* - , ^ e ;, ΄ 

js, νῦν δὲ υἱός. μὴ ἐπιχαρῆς αἵμασιν. μὴ ἐπικοινωνήσῃς φόνων. 
* x E - 5 t * om - 1 ESI 

μὴ κακὺν ἀντὶ κακοῦ ἀποδώσῃς. μὴ εἰς ἔχθραν ὁμοιωθῆς ἐμοί' ἐγὼ 
γὰρ ὡς ἄνθρωπος ἕπταισα. καὶ γὰρ πταιστὸς καὶ ἐγενόμην καὶ 
, , * ^ 4 ^ *, * , , , ἀπέλαβον κατὰ τὰς ἁμαρτίας µου. ἀλλὰ δικάσοµαι τοῖς ποιήσασύ uot 
τοῦτο ἐπὶ τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ. μὴ ἑπάρῃ σε τοῦτο tO σχῆμα. 

ὡς καὶ ἐμέ. οὕτω πρόσεχε πᾶσιν, ὡς ἑαυτῷ. γνῶθι τίς ἧς καὶ τίς 

νῦν εἰ, μὴ ὑπερηφανήσῃς, καὶ οὐχ ἁμαρτάνεις. οἶδας τίς ἥἤμην, 
^ , f , , e ? , , , - 

καὶ τίς ἐγενόμην. καὶ τί εἰμί. ὅλοι οὗτοι τέκνα σού εἶσι xal δοῦλοι. 
οἶδας. ὅτι τῶν σπλάγχνων µου προετίµησά σε. τούτους [οὓς] βλέ- 

πεις, ὕλους τῆς πολιτείας βλέπεις. πρόσεχε τῷ στρατιώτῃ σου. μὴ 

2 ᾽4λεντος y. — 3 δαφιλίαν cy δαψηλείαν h δαφλείαν d. — 6 quae erat 
Constantinopoli in Chalc. A. — Χαλκοπρατίοις yz. — 7 ὑπεραγίας 5. — 9 iv- 

δικτιόνος h Doro — 14 πάλιν Εὐτύχιος ο. — 12 ιγ. 8. y. a. 8. v. η h. 

— 13 ἐνδικτιόνος c B rel. — 19 ὁ ante ἀγαθύνας om. f. — καὶ ovx ἐγώ z. :-- 
90 τιμηθεῖς d τιµηθείς cehm, — 21 γεναµένην yz. — oida y. — πρῶτος f. — 
22 ἐπιχαρεῖς ehm. — αἵματι x. — ἐπικοινωνεῖς y. — φύνον y φύνω c φό- 
νοις z. — 38 ἀποδώσεις ἴᾳ δώσῃς e δόσῃς πι, — ὁμοιωθεῖς y ὁμοιωθείς z. — 
94 ἐγενάμην hy. — 25 μοι] µου cy µε g. — 36 ἐπάρει ην 2 ὡς καὶ 
ἐμέ Om. X. — οὗτος ef. — ἐμαυτῷ z — 38 ἁμαρτάνῃς z ἁμαρτήσῃς d. 
80 οὓς wncis incl. coll Th. S. hos cum videas A. — 31 o4ovg τοὺς τῆς 
πολ. Τα. 

[e] 
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συκοφάντας δέξη. μὴ εἰπωσί σοέ τινες, ὅτι ὁ πρό σου οὕτω διεγέ- 

vero" ταῦτα γὰρ λέγω &q dv ἔπαθον. οἳ ἔχοντες οὐσίας ἄπυ- 

λαυέτωσαν αὐτῶν" τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι δώρησαι.”. καὶ γενομένης 
*, - ^ - , HI H —- * , 

᾿εὐχῆς παρὰ τοῦ πατριάρχου., καὶ «μετὰ τὸ» λεχθῆναι παρὰ πάντων 

10 

20 

25 

30 

τὸ ἁμήν., ἔπεσεν Ó καῖσαρ εἰς τοὺς πόδας τοῦ βασιλέως. καὶ ἔφη 

αὐτῷ ὁ βασιλεύς: ἐὰν θέλῃς, εἰὐμί' ἐὰν θέλῃς. οὐκ εἰμί. ὁ θεὺς 
ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὺν καὶ τὴν γῆν καὶ πάντα. ἃ ἐπελαθόμην εἰπεῖν 

σοι. αὐτὺς ἐμβαλεῖ εἰς τὴν καρδίαν Gov. ταῦτα διεξελθὼν ὁ βασι- 
λεὺς ἐπλήρου δακρύων τὺ ἄθροισμα. τοῦ δὲ συλλόγου διαλυθέντος, 
ὁ Τιβέριος δῶρα τοῖς ὑπηκόοις διένειµε καὶ ὅσα ταῖς βασιλικαῖς 

ἀναγορεύσεσιν εἴθισται. | 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 

δοα.. ἔτη go«. Τιβέριος Ὁρμίσδας 
ἔτη 9. ἔτη a. 

a. g. 

Κωνσταντ. — 'fegocoÀóucv Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος ἐπίόκοπος 
Εὐτύχιος Ἰωάννης Ἰωάννης Γρηγόριος 
ἔτη 9. ἔτη x. ἔτη τα. ἔτη κό’. 
B. E. uc. 9. 

Tovro rà ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίω, ὑνδικτιῶνος i, ἐβασίλευσε Tugé- 
ριος στεφθεὶς ὑπὸ Εὐτυχίου πατριάρχου. ὡς προλέλεκται. ὑπῆρχε 

δὲ τῷ γένει καὶ αὐτὸς Θράξ. βασιλεύσαντος δὲ αὐτοῦ. ἔκραξαν τὰ 

µέρη ἐπὶ τῆς ἱπποδρομίας" "idco, ἴδω τὴν αὐγούσταν ᾿Ρωμαίων.”. 
ó δὲ ἔπεμψε µανδάτον λέγων" "1j ἄντικρυς τοῦ δημοσίου λουτροῦ 

4αγιστέως. ij τις ὀνομάζεται ἐκκλησία: ὑμώνυμός ἐστιν ἡ αὐγούστα.” 

καὶ ἔκραξαν τὰ µέρη: ''᾽4ναστασία αὐγούστα, τούβικαςε. σῶσον, 
κύριε. οὓς ἐκέλευσας βασιλεύειν. ἀκούσασα δὲ Σοφία, ἡ τοῦ ἸΊου- 

στίνου γυνή. ἐπλήγη τὴν ψυχήν. ἐβούλετο γὰρ λαβεῖν Τιβέριον καὶ 

μεῖναι αὐγούστα. οὐ γὰρ [δει ὅτι εἶχε γυναῖκα. τινὲς δὲ ἔλεγον, 

1 συκοφάντας scr. e Th. S. στρατιώτας codd. — σοι] σου yz. — οὗτος y. 
— 9 λέγω µαθών dq' ὧν z. — 4 παρά] ὑπό x. — uera τὸ add. e coni. — λεχθῆ- 
ναι y AegyÜivrog cz. — 4. b καὶ πάντων εἰπόντων τὸ ἁμήν d. — 6 xaícaQ 
dfhm, — rovg om. c. — 6 ἐὰν οὐ θέλης g sed eraso ov. ἐὰν μὴ θέλῃς οὐκ 
εἰμέ Th. Β. — 8 ἐμβαλῇ e ἐμβάλλῃ g ἐμβάλει h. — ἐμβ. αὐτὰ εἰς z. — 
9 δακρύων sec. m. fmA δεικνύων y διαλύων xz. — 11 ἤθισται h. ἤθεισθαι y. 
— 12 sqq. Pouns ἐπίσκοπος Εὐτύχιος ἔτη δ’. B. inter Persarum regem ct. episc. 
Constant. interserunt. cgy. — 14* Ὁρμίσδας em síne spir. cfg. — 17'— 21! 
om. f. — 90? ἔτη κ] ἔτη τα egy. — 313 ζ] ια codd, — 2 ἰἱνδικτιόνι h 

ru --- iB] 8 codd. praeler h.. — 25 ἱπποδρομείας y. — αὐγοῦσταν g. — 
26 ἔπεμψεν αὐτοῖς µανδάτορα d. — λουετροῦ hy. — 927 «αγισθέως d. — εἴ 
τις y 7 εἴτις h τίνος X. — αὐγοῦστα fg sine acc. x. — 28 αὐγοῦστα fg. — 
τούβηκας g τοῦ βικας h. — 30 Τιβέριον λαβεῖν dg. — 31 αὐγοῦστα g. — 
εἴδει y ἤδη dh 
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A. M, 6011 

211 P 
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ὅτι καὶ ἐπὶ ζωῆς Ιουστίνου προσεφιλώθη αὐτῶ. καὶ αὐτὴ ἔπεισεν 
Ἰουστῖνον τοῦ ποιῆσαι αὐτὸν καίσαρα. ὁ δὲ Τιβέριος πέµψας ἤγαγεν 

᾿Μναστασίαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἔχουσαν καὶ θυγατέρας δύο ἐξ αὐτοῦ 
Χαριτὼ καὶ Κωνσταντῖναν. καὶ ἔστεψεν αὐτὴν αὐγούσταν καὶ ἔρριφεν 
ὑπατείαν πολλήν. 5 

᾽Αλεξανδρείας ἐπίσκοπος Εὐλόγιος ἔτη xf. 
ye 4. 44. ἐ. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἔκτισεν Ó βασιλεὺς Τιβέριος τὸ παλάτιον TO ἐν 
τῷ Ἰουλιανοῦ Auri καὶ ἐπωνόμασεν αὐτὺ ἐπ᾽ ὀνόματι Σοφίας. τῆς 
}υναικὺς Ἰουστίνου" καὶ ἀπεκατέστησεν αὐτὴν ἐν αὐτῷ δεδωκὼς 10 

αὐτῇ καὶ κουβικουλαρίους εἰς ὑπουργίαν αὐτῆς. κελεύσας τιμᾶσθαι 
αὐτὴν ὡς μητέρα αὐτοῦ, κτίσας καὶ λουτρὺν καὶ πᾶσαν δεραπείαν 
αὐτῆς. | ἀπέστειλε δὲ πρέσβεις πρὺς τὸν βασιλέα Περσῶν κατὰ τὺ 

ἔθος µηνύων τὴν ἀναγόρευσιν αὐτοῦ: καὶ οὐ προσήκατο τὴν εἰρήνην 

ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς. τότε Τιβέριος µεγάλας δυνάμεις συν- 15 

ήθροιζξε καὶ διασπείρας τοὺς βασιλικοὺς Δησαυροὺς πολλὰ στρατό- 

πεδα ἐποίησεν, χειροτονήσας Ιουστινιανόν τινα στρατηγὺν ἀνατολῆς: 
ὃς ἀναλαβὼν τὰς δυνάµεις ἐπὶ τὸ «αρᾶς παραγίνεται. στρατο- 

πεδεύουσι δὲ καὶ Πέρσαι πλησίον αὐτῶν στρατηγούµενοι ὑπὸ Ταμ- 

χοσρόου. τῆς δὲ παρατάξεως γενομένης, εἰς λόγους ᾖἦλθον καὶ 20 

σπένδονται πρὺς ἀλλήλους, ἐφ᾽ ᾧ χρόνον τριετῆ Ρωμαίους τε καὶ 
Πέρσας τὴν ἀνατολὴν μὴ λυμήνασθαι' τὺν δὲ πόλεμον ἐπὶ τὴν 
᾽αρμενίαν συστήσασθαι. | 

y- η. 9. 9. B. τα. 

| Tovro τῷ ἔτει ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς ἀναλαβὼν τὰς ἑαυτοῦ 25 

δυνάµεις ἐπὶ τὴν ᾽άρμενίαν χωρεῖ. ἀκηκοὼς δὲ ὁ τῶν ᾿Ρωμαίων 
στρατηγὸς τὸν τῶν ΙΠερσῶν βασιλέα μέλλειν τὺν πόλεμον αὐτουργεῖν 

ἔκλυτος γέγονεν' δέος γὰρ εἰσῆλθεν εἰς τὸν λαὺν τῶν Ρωμαίων. 

διὰ τοῦτο λόγοις Ἰουστινιανὸς πρὺς τὰς δυνάµεις χρησάµενος ἀπέπαυσε 
τῆς δειλίας τὸ µάχιμον. | πολέμου δὲ κροτηθέντος. καὶ τῆς τοξείας 30 

1 ἐπὶ τῆς ζωῆς d. — προσεφιλιώθη d. — αὔτη f αὕτη em. — 4 Χαριτῶ 
codd, — Κωνσταντίναν dz Κωνσταντίαν m. — αὐγοῦσταν g. — b ὑπατίαν 
codd. praeter c. — ' B. P. εἰ. y. ig. «. c. h.. — 8 τὸ ante ἐν om. yz. — 
9 αὐτῷ y. — 11 αὐτῇ] αὐτῷ g. — καὶ om. emx, — 12 λουετρόν h. — πᾶσαν 
τὴν θερ. x. — 14 οὐ om. f. — τὴν εἰρήνην om. x. — 18 zagag ehmx «αρ- 
ράς f. — 19 πλησίον αὐτοῦ x. — ὑπὸ Ταμχοσρύου scr. e Th. S. ὑπὸ τοῦ 
Μεχοσρύου (.χοσρώου fm -χωσρόου e) cy ὑπὸ τοῦ Χοσρόου d ὑπὸ τὰ µέρη Xoc- 
ρόου (oov h) z Inter µέ εἰ Qr unius literae spatium in g. — 30 γεναµένης 
g. — 91 ἐφ᾽ à yz. — χρόνον τε τριετῆῇ ch. χρόνον τε (χρόντε em) xal τριετῆ y 
χρόνον terQuéri] dg ἐπὶ τριετίᾳ Zon. XIV, 11. — 92 µή om. codd. praet. d. — 
ἐπὶ τὴν Ἁρμενίαν κ τὴν Aou. (om. ἐπί y τῆς Αρμενίας (om. ἐπῶ z. — 
97 στρατός d. — τόν] τοῦ c τό fg. — 30 τὸ µάχιμο»] τὴν μάχη» hA. — 
τοξίας hy. 
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τῶν Ιερσῶν πολλῆς γεγονυίας,. ὡς καὶ τὰς ἡλιακὰς ἀποκρύπτειν 

ἀκτῖνας, ᾿Ρωμαῖοι ταῖς ἀσπίσοι τὰς ἐκ τῶν τόξων βολὰς ἀπορριψά- 

µενοι τῆς κατασυστάδην μάχης ἀπήρχοντο" | βαθείας δὲ καθεστώσης 
τῆς τῶν ᾿Ρωμαίων ἐκτάξεως., φέρειν οὐκ εἶχον of Πέρσαι" || καὶ τρέ- 
πεται ἡ τῶν Βαβυλωνίων πληθύς. καὶ ἀναιροῦνται πλήθη πολλά. 

παραλαμβάνουσι δὲ καὶ τὸ τῶν Περσῶν τοῦλδον καὶ τὺ βασιλικὺν 

σκηνοπήχιον καὶ πᾶσαν τὴν ἀποσκευὴν ἐπίδοξον οὗσαν. κρατοῦσι 

δὲ καὶ τῶν ἐλεφάντων oí ᾿Ῥωμαῖοι καὶ πρὺς Τιβέριον πέµπουσι τὰ 
ἐπίσημα ἐκεῖνα καὶ βασιλικά λάφυρα. νομοθετεῖ τοίνυν ὁ τῶν IHtg- 
σῶν βασιλεὺς τὴν αἰσχύνην μὴ φέρων µηκέτι βασιλέα Περσῶν εἰς 

πύλεμον ἐξέρχεσθαι. | ὁ δὲ ᾿Ρωμαϊκὺς στρατὺς ἐπετίθετο ταῖς Iltg- 
σικαῖς συμφοραῖς καὶ πρὸς τὰ ἐνδότερα τῆς ΙΠερσίδος ἐχώρησε καὶ 
πολλὴν αἰχμαλωσίαν καὶ ἅλωσιν ἐν ΠΠερσίδι πεποίηκε φθάσας καὶ 
µέσον τῆς Ὑρκανικῆς: θαλάσσης. Χχειμῶνος δὲ γενοµένου, οὐκ ἐπ- 
ανέζευξαν οἱ ᾿Ρωμαῖοι εἰς rà ἴδια, ἀλλὰ ἐν Περσίδι παρεχείµασαν. | 

Τῷ À' αὐτῷ ἔτει ἤρξατο κτίζειν Τιβέριος τὺ δηµόσιον Βλαχερ- 

νῶν καὶ ἀνενέωσε πολλὰς ἐκκλησίας καὶ ξενῶνας καὶ γηροκομεῖα" 
καὶ ἐκέλευσε γράφεσθαι ἑαυτὸν ἐν τοῖς συµβολαίοις Τιβέριος Κων- 
σταντῖνος. 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίόκοπος Ἰωάννης ἔτη αγ’. 
9. 9. α. ε. y. ιβ. 

Τούτω τῷ ἔτει μηνὶ ᾽Απριλλίω 5’, ἐνδικτιῶνος τε, ἐτελεύτησεν 
Εὐτύχιος ὁ πατριάρχης. καὶ ἐχειροτονήθη μετὰ ἓξ ἡμέρας Ἰωάννης, 
διάκονος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας, ὁ Νηστευτής. ὃ δὲ βασιλεὺς Τιβέ- 
ριος ἀγοράσας σώματα ἐθνικῶν κατέστησε στράτευμα εἰς ὄνομα ἴδιον, 

ἀμφιάσας καὶ καθοπλίσας αὐτοὺς χιλιάδας τε, δεδωκὼς αὐτοῖς στρα- 

τηγὺν Μαυρίκιον., rov κόμητα τῶν φοιδεράτων., καὶ ὑποστράτηγον 

αὐτοῦ Ναρσῆν' καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κατὰ ΙΠερσῶν. πολέμου δὲ 
κροτηθέντος μεγάλου, νικῶσι ᾿Ρωμαῖοι κατὰ κράτος καὶ ἀφείλαντο 
ἐκ τῶν Περσῶν πόλεις τε καὶ χώρας. ἃς ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ καὶ 
Ἰουστίνου παρέλαβον. ἀπελθὼν δὲ Μαυρίκιος ἐν Κωνσταντινου- 
πόλει ἐδέχθη ὑπὺ τοῦ βασιλέως μετὰ τιμῆς μεγάλης, καὶ ἐθριάμ- 

2 ἀκτῖνας ἀποκρύπτειν dh. — 3 κατασυστάδην] κατὰ Περσῶν d. — 4 τῆς 
om. f. — ἐκτάξεως] φώλαγγος xz. — 8 δέ om. h. — of om. x. — 10 τῶν Περ- 
σῶν yz — 11 ἐξέρχεσθαι εἰς πόλεμον x. — ἐπείθετο f. — 12 ἐνδότερα xz 
Zonaras ἐνδύτατα y intima Α. — 14 ὑρκανῆς f. — 16 τῶν Βλαχερνῶν h. — 
BÀ. λουτρόν z. — 17 ἀνανέωσεν y. --ξενεῶνας g. — γηροκομία h. — 18 «9- 

τόν g. — 53 Απριλίῳ h. — ὑνδικτιῶνος 16 om. yz. — á x. — 34 ó ante Nar. 
om. f; — 36 wu] s z δώδεκα Zonaras. — 927 τὸν Mavg. ο. — φυδεράτων 
codd. — 38 Ναρσήν degm Αρσῆν f. — 28 Περσών — 29 κατά om. f. — 29 μεγά- 
1ου om. X. — 30 πόλεις] πολιτείας g. — τε Om. ο. — καὶ Ἰουστίνου 0m. em, 
— bi ἀπελθών xyA ἀνελθών 2. 

Th. S, 144, 12 

Th. 8. 145, 9 

cf, Euagr. H. E. ] 
Y, 15 

Th. 8. 146, 1 
cf. Euagr, V, 14 

387 B 

A. M. 6014 
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V, 14 
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βευσε Τιβέριος τὰς νίκας Μαυρικίου καὶ προσελάβετο αὐτὺν γαμβρὺν 
εἰς Κωνσταντῖναν, τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα. ὁμοίως δὲ καὶ Γερμανῷ τῷ 

στρατηγῷ ἔξευξε τὴν δυγατέρα αὐτοῦ Χαριτώ, ποιήσας ἀμφοτέρους 

καίσαρας. 

Τῷ δὲ 4ὐγούστῳ μηνὶ i, ἐνδικτιῶνος τε. φαγὼν συκάµινα 

πρώϊμα ἀξιοθέατα νενοθευµένα φθίσει περιέπεσεν΄ καὶ µέλλων τεθνά- 

ναι προσκαλεσάµενος τὸν πατριάρχην Ἰωάννην καὶ τὴν σύγκλητον 
ἅμα τοῖς στρατεύµασιν ἐν τῷ τριβουναλίω καὶ ἀχθεὶς ἐν φορείῳ, 
λαλῆσαι μὴ δυνάµενος δι ἐπαναγνωστικοῦ τὰ συμφέροντα τοῖς 

πράγµασι τῶν Ῥωμαίων τῷ λαῷ κατάδηλα πεποίηχε καὶ Μαυρίκιον, 

τὸν ἴδιον γαμβρόν. βασιλέα ἀνηγόρευσεν. πάντων δὲ εὐφημησάντων 
τὸν βασιλέως σκοπὸν καὶ Μαυρίκιον τὺν βασιλέα, ὑποστρέφας Τι- 
βέριος ἐν τῇ ἰδίᾳ κλίνῃ τέθνηκε βασιλεύσας ἔτη γ΄ µῆνας v ἡμέρας η’. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Ηερσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 
sog. ἔτη gor. Mawvglxiog Ὁρμίσδας 

ἔτη κ’. ἔτη τε’. 
a. is 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων ἍΜλεξανδρείας — "Avrtogeíag 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Ἰωάννης Ἰωάννης ᾿Εὐλόγιος Γρηγόριος 
ἔτη uy. ἔτη κ’. ἔτη xf. ἔτη κὖ’. 
B. ie. à. i. 

Toro τῷ ἔτει ἐβασίλευσε Μαυρίκιος ἐτῶν ὑπάρχων uy, | xol 

μετ᾽ ὀλύγον τὸν γάμον πεποίηκεν. Παύλου τοῦ πατρὺς αὐτοῦ ἐλθόντος 

εἰς τὸ Βυζάντιον., καὶ παρενύμφευσε Μαρίτης ὁ εὐνοῦχος τοῦ παλα- 

τίου μέγας ὑπάρχων. | τῷ δὲ ᾽Απριλλίῳ μηνὶ γέγονεν ἐν τῷ Φόρῳ 
ἐμπυρισμός. καὶ ἀνέμων καταιγίδες συνεργοῦσαι τῷ πυρὶ πολλὰς 
οἰκίας διώλεσαν. | καὶ τῇ « τοῦ Μαΐου μηνὺς γέγονε σεισμὺς μέγας. 
καὶ πάντες κατέφυγον εἰς τὰς ἐκκλησίας, xal τὸ γενέθλιον ἰππικὺν 
οὐκ ἐπετελέσθη. || τῷ ὁ) αὐτῷ μηνὶ πρεσβεύουσιν οἱ Ἴἄβαρεις πρὸς 
τὸν αὐτοκράτορα Μαυρίκιον. | οἳ z90 ὀλίγου χρόνου τὸ Σέρµιον 
χειρωσάμενοι, πόλιν τῆς Εὐρώπης ἐπίσημον, ἠξίουν ταῖς ὀγδοήκοντα 

χιλιάσι τοῦ χρυσοῦ., «ig ἐλάμβανον κατ ἔτος παρὰ ᾿Ρωμαίων, προσ- 
T E LA. 5] 

92 Κωνσταντίναν díz. — 3 Χαριτῶ codd. — b ὑνδικτιόνος Ἡ ἐν rell, — 
φαγὼν Τιβέριος 0 βασιλεὺς ovx. d. — συκάµηνα efh. συκαμηνᾶ m. — 6 πρωϊνᾶ 
ef πρωϊνά m. — φθήσει hy. — 77 Ἰωάννην τὸν πατριάρχη» κ. — 8 φορίῳ 
emx φωρίῳ f φρουρίῳ h. — 19 καὶ ὑποστρέψας yz. — 19 καὶ µῆνας efh. — 
καὶ ἡμέρας efz. — ἡμέρας δέκα Goar. — 163: Ὁρμίσδας fm sime spir. ce. — 
22* ἔτη ιζ c. — 22* ἔτη κα ef. — 34 ἑτῶν om. em. — 26 Μαργαρίτης Th. 8. 
— ὁ om. g. — 927 Azgiío h. — 38 καὶ πολλὰς dz. — 29 διώλεσεν h διέλυ- 
σεν g. — xal om. y. — μέγιστος cf. — 30 γεννέθλιον g. — 931 Ἄβαρεις sine 
acc. em, — 83 πρὸ ὀλίγον χρόνον g. — Σέρμιον ο Σερµίον em Σερμεῖον dfz. — 
84 χρυσοῦ yz Theoph. S8. χρυσίου x. — x«trrog g καθέτος y. — παρὰ Ῥωμαίοις yz. 
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τεθῆναι ἄλλας x^ ὁ δὲ βασιλεὺς εἰρήνης ἐφιέμενος τοῦτο κατεδέξατο. 
fuos δὲ καὶ ἐλέφαντα, ζῶον Ἰνδικόν, ἐκπεμφθῆναι αὐτῷ πρὺς 

θέαν’ καὶ ὁ βασιλεὺς TOv μείζονα πάντων ἀπέστειλε πρὺς αὐτόν 

καὶ τοῦτον ΔΒεασάµενος πάλιν ἔπεμψεν αὐτὺν πρὺς tov βασιλέα. 

ópoíog καὶ κλίνην χρυσῆν τησε σταλῆναι αὐτῷ: ὁ δὲ βασιλεὺς καὶ , 
ταύτην ἀπέστειλεν. αὐτὸς δὲ καὶ ταύτην ἀπέστρεψεν εὐτελίσας αὐτήν. 

τει δὲ πάλιν ἄλλας κ΄ χιλιάδας προστεθῆναι ταῖς Q. τοῦ δὲ βασι- 

λέως μὴ καταδεξαµένου, στρατεύσας 0 Χαγάνος τὴν Σιγγιδόνα πόλιν 
κατέστρεψε καὶ πολλὰς ἑτέρας πόλεις ἐχειρώσατο τὰς ὑπὺ τὸ Ἰλλυ- 

ρικὺν τελούσας. παρέλαβε δὲ καὶ τὴν ᾽άγχίαλον, ἠπείλει δὲ καὶ τὰ 590 B 
Μακρὰ τείχη καταστρέψαι. | ὁ δὲ βασιλεὺς Ἐλπίδιον τὸν πατρίκιον Theophr Sho. 

σὺν Κομεντιόλω πρέσβεις πρὺς τὸν Χαγάνον ἐξαπέστειλεν. καὶ ὁ 
βάρβαρος ἐπὶ ταῖς τῶν πάκτων συνθήκαις εἰρήνην ἄγειν καθωμολό- 

γησεν. | ἐν δὲ τῇ ἀνατολῃ Ἰωάννην róv Μυστάκωνα στρατηγὺν ο ορ 
᾽ἁρμενίας ὃ βασιλεὺς πεποίηκεν’ ὃς ἐληλυθὼς ἐν τῷ Νυμφίῳ ποταμῶ, 

ἔνθα τῷ ΊΤίέγριδι µέγνυται, συμβάλλει πόλεμον μετὰ Καρδαρίγα 

(Καρδαρίγας δὲ οὐκ ἔστι κύριον ὕνομα, ἀλλ ἀξία μεγίστη παρὰ 

Πέρσαις) τοῦ τῶν Περσῶν στρατηγοῦ, καὶ κρατοῦσι τῶν βαρβάρων 
οὗ ᾿Ρωμαῖοι. Κροῦς δὲ ὁ ὑποστράτηγος φθόνῳ ζηλοτυπήσας τρέπε- 

ται. τοῦτον ἰδόντες xal oí Λοιποὶ τῶν Ρωμαίων ἐτράπησαν καὶ 
μόλις ἐπὶ τὸν χάρακα διασώζονται. | δευτέρας δὲ συμβολῆς γενομένης "ος Sim. 
ἡττῶνται ᾿Ρωμαῖοι καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν διεφθάρησαν. | 

[n ας ο. ο ᾱ, cw. A. M. 6016 

Τούτῳ τῷ ἔτει μηνὶ «{εκεμβρίῳ κε’ ἰνδικτιῶνος B, || ὕπατος ὁ — Sim. 

βασιλεὺς ἀναγορεύεται, καὶ πολλοὺς δησαυροὺς τῇ πόλει ἐδωρή- 
σατο. | προβάλλεται δὲ Φιλιππικὺν στρατηγὺν τῆς ἕώας ποιήσας αὐτὸν Ὅ ος Sim. 

γαμβρὺν εἰς Γορδίαν τὴν ἰδίαν ἀδελφήν. ὁ δὲ Φιλιππικὺς κατα- 
λαβὼν τὰ Περσικὰ µέρη ἐπλησίασε τῇ Νισίβει"' καὶ ἀθρύως εἰς τὴν 59 Ὦ 

Περσίδα εἰσβαλὼν πολλὴν αὐχμαλωσίαν ἔλαβεν. τοῦτο δὲ μαθὼν 
Καρδαρίγας, ὁ τῶν Περσῶν στρατηγός, ἔγκρυμμα ποιήσας ἠβουλήθη 
λοχῆσαι τὸ τῶν ᾿Ρωμαίων στρατόπεδα. ὁ δὲ Φιλιππικὺς τὴν αὖχμα- 

4 πάλιν ἔπεμφεν] ἀπέστειλεν Xx. — ὃ καὶ ταῦτα em. — 6 ἀπέστρεφεν] 
ἀπέστειλεν g. — εὐτελήσας y. — 9 τόν g. — 12 ἀπέστειλεν κ. — 18 ἐπὶ τὰς f. 
— πρακτών y. — καθοµολόγησεν hy. — 14 Μυσιάκωνα Α Th. Sim. Moverdá- 
χωνα g Μουστάκονα hxy. — 15 ὁ βασιλεὺς om. ΥΑ. — 16 dvauíyvvroe: x. — 
μετὰ Καρδαρίγαν ehm μετὰ Καρδαρῆηγαν g. — 17 Καρδαρίγας (-ἤγας g) δὲ 
οὐκ ἔστι zÀ δὲ οὐκ ἔστι (om. Καρὸ.) em ὃ οὐκ ἔσει κ οὐκ ἔστι f. — 17 µε- 
γίστη xA µεγάλη yz. — 19 Κρούς dy Χρους sine acc. c Κούρσ Theoph. Sim. 

Euagr. V, 14. — 20 τρέπονται g. — 94 xe x κ΄ yz. — ἰνδικτιόνος h i rell. 
— 26 Φίλιππον g. — 2" ἰδίαν] οἰκείαν x. — 38 τῇ Νισίβι g τῇ Νισβη x 
τὴν Νισίβιν y τὴν Νίσιβην h. — 29 ἐμβαλών g. — ἔλαβεν x ἀνέλαβεν yz. — 
δὲ om. x. — 30 Καρδαρηγας g. — 31 λογῆσαι y. 
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λωσίαν διασώσας διὰ τῶν ὀρέων εἰς τὴν τῶν Μήδων χώραν παρ- 

έβαλε καὶ πολλὰ χωρία διέφθειρε τῆς Μηδικῆς καὶ ὑπέστρεφεν ἐπὶ 
τὰ Ρωμαϊκά. | ὁ δὲ Χαγάνος τὴν εἰρήνην διαλῦσαι δόλῳω ἔσπευδεν. 

τὰ γὰρ. Σκλανυινῶν ἔθνη κατὰ τῆς Θράκης ἐξώπλισεν' ἅ τινα παρ- 

εγένοντο µέχρι τῶν Μακρῶν τειχέων πολλὴν ἅλωσιν ποιούµενα. ὁ 
δὲ βασιλεὺς τὰ τοῦ παλατίου στρατεύματα ἐξαγαγὼν τῆς πόλεως καὶ . 

τοὺς δήμους φυλάττειν τὸ Μακρὰ τείχη ἐκέλευσεν. καὶ Κομεντίολον 
στρατηγὺν χειροτονήσας καὶ ἐξοπλίσας κατὰ τῶν βαρβάρων ἀπέστει- 

λεν. ὁ δὲ ἀδοκήτως τοῖς βαρβάροις ἐπιπεσὼν πολλὰ πλήθη ἀνεῖλε 
καὶ τούτους ἀπήλασεν. παραγενύµενος δὲ ἐν ᾿Αδριανουπόλει περι- 

έτυχεν ᾽4ρδαγάστω πλήθη «Σκλαυινῶν μετὰ αἰχμαλωσίας ἐπιφερο- 

μένω) καὶ τούτῳ ἐπιπεσὼν τήν τε αἰχμαλωσίαν διέδωσε καὶ νίκην 

μεγάλην περιεβάλετο. | 

y. ιβ. 9. w. s. κε. 

Τούτῳ τῷ ἔτει Φιλιππικὺς ἀναλαβὼν τὰ στρατεύματα ἐπὶ τὴν 
Περσικὴν χώραν ἐξώρμησεν. καὶ καταλαβὼν τὴν ᾽4ρζανηνὴν μεγάλης 

αἰχμαλωσίας ἐκρότησε καὶ δειλίαν τοῖς Περσικοῖς ἐμποιεῖ στρατεύ- 

µασιν’ νόσω δὲ περιπεσὼν ὁ Φιλιππικὺς ἐπὶ τὴν Μαρτυρόπολιν παφα- 
γίνεται χειροτονήσας τὺν ᾽άνεφὶχ ἐξηγεῖσθαι τῶν λαῶν, καὶ Στέφανον 
ταγµατάρχην προστησάµενος. ὁ δὲ Καρδαρίγας καταλαβὼν τὴν Μαρ- 

τυρόπολιν ταύτης τὰ προάστεια ἐμπρήσας πάντα ὑπέστρεψεν. ὁ δὲ 
Φιλιππικὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει νοσῶν παραγέγονεν. καὶ τὰ στρα- 
τεύµατα ὑπέστρεψεν ἀβλαβῶς εἰς τὰ ἴδια. | 

Τῶ ὃ αὐτῷ ἔτει ἐτέχθη τῷ βασιλεῖ víós, καὶ ἐπωνόμασεν airov 
Φιεοδόσιον. 

δ, ow. 4 HW. P. ow. 

| Tovro τῷ ἔτει Φιλιππικὺς ἐξεληλυθὼς τῆς βασιλίδος πόλεως 

στρατοπεδεύεται ἐπὶ τὴν ”μιδαν πόλιν, | καὶ ἀθροίσας τὺ ὁπλιτικὸὺν 
ἠρώτα, εἰ προθύµως ἔχουσι πρὺς τὺν πόλεμον χωρῆσαι. τῶν δὲ 

Ρωμαίων ὄρκοις πεισάντων αὐτὺν μετὰ προθυµίας πολεμεῖν παρα- 

1 παρέβαλλεν g κατέλαβεν y transtulit A. — 2 Μηδίας ᾳ Μηδείας h. — 
8 Chaganus Avarum Α. — 4 Σκλαβίων g item v. 11. — ὃ τείχων f. — 6 στρα- 
τόπεδα g. — 8 τῶν Om. y. — 9 περιπεσών gy. — 10 περιέπεσεν X (συντυγχά- 
νει Th. S). — 11 Αρδαγάστω z Th. Sim. Αρδραγάστω e Ανδραγάστῳ cfmA 
Ανδραγάσω d. -— ἐπιφερόμενον yz. — 12 τοῦτο hy. — 18 περιεβάλλετο g. — 
16 Αρζανηνὴν Th. S. Arxenene A Αρζανὴν dy ᾽Αρζάνην z Αρζανην sine acc. 
c. — 18 ó om. g. — 19 Ἀνεφὶχ (iy c) κ ἀνεψιὸν yz. Avi Th. S. — ἐξ- 
ηγεῖσθαι x καθηγεῖσθαι yz cf. p. 205, 22, — τὸν λαὸν h τοῦ λαοῦ f. — 
20 Καρδαρῆγας g. — τὴν Om. c. — 921 ὁ δὲ Φιλιππικὺς — 38 ὑπέστρεψφεν 
hic om. h et ὁ δὲ du4, —23 sig τὰ ἴδια initio A. M. 6078 inserit, — 923 ὑπ- 
έστρεψαν d. — 927 τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει h cf. v. 21. — 38 Άμιδαν g. "Aida f 
"Ama cehm (in ch accentus minus bene dignoscitur). 
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γίνεται ἐπὶ τὺ "άρζαμον. | ὁ δὲ Καρδαρίγας τοῦτο μαθὼν γέλωτι 
τὴν ἀκοὴν ἀπεπέμπετο, ἐνύπνιον εἶναι δοκῶν τὸ Λεγόµενον. καλέσας 

δὲ τοὺς μάγους ἠρώτα, τίς ἔσται τῆς νίκης κύριος. οἱ δὲ τῶν δαι- 

µόνων Δεραπευταὶ IlígGug ἔφασκον ὑπὸ τῶν θεῶν τὴν νίκην ἁπ- 
ενέγκασθαι. σκιρτῶσι τοίνυν ἐπὶ τούτοις οἱ ΙΠέρσαι ταῖς τῶν µάγων 

ὑποσχέσεσιν εὐφραινόμενοι καὶ δημιουργοῦσιν εὐθὺς ξυλοπέδας ἐκ 
ξύλου τε καὶ σιδήρου, ὅπως roig Ῥωμαίοις ὑποβάλωσιν. ὁ δὲ στρα- 

τηγὺς παρεγγυᾷ τοῖς ᾿Ῥωμαίοις τοὺς γεωργικοὺς μὴ Λυµαίνεσθαι 

πύνους, ὕπως μὴ ἡ µισοπόνηρος δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς βαρ- 
βάρους µετοικίσῃ τὴν νίκην. τῇ οὖν ἐπιούσῃ ἀποστέλλει ὁ στρατηγὺς 

δύο φυλάρχους τῶν Σαρακηνῶν., καὶ ζωγροῦσι Πέρσας ζῶντας. δι 
ὧν ἔγνωσαν τῶν ἐναντίων τὰ κινήματα" of ἔφασαν τῇ κυριακῇ ἡμέρα 

βούλεσθαι τοὺς βαρβάρους ἐπιθέσθαι τοῖς ᾿Ῥωμαίοις. ὁ δὲ Φιλιππι- 
xog ἐξ ἑωθινοῦ τοὺς Ρωμαίους συντάξας τρισὶ φόλαγξιν ἀπήντα πρὺς 

πόλεμον. αὐτὺς δὲ ἀναλαβὼν τὴν θΘεανδρικὴν µορφήν, ἣν ἄχειρο- 
ποίητον οἱ ᾿Ρωμαῖοι δοξάζουσιν, διατρέχων τὰς τάξεις τῷ ὑπλιτικῷ 

µετεδέδου Βείας δυνάµεως. καὶ στὰς ὀπίσω τῆς παρατάξεως τοῦτο 

κατέχων TO ὕπλον δώκρυσι πολλοῖς τὸ θεῖον εὐμενίξζετο" ὅστις τὰς 

'TTheophyl. Βίλα. 
24 , 23 

293 B 

216 P 

οὐρανίους ταξιαρχίας συμμάχους πφοσελάβετο. | τοῦ δὲ πολέμου xgo- Therhrr Sha. 
τηθέντος, Βιταλιανὺς ὁ ταξίαρχος πάντων θρασύτερον κινηθεὶς τὴν 

φάλαγγα τῶν Περσῶν διέσπασε καὶ τὺ τοῦλδον παρέλαβεν. οἱ δὲ 394 Ὦ 
Ῥωμαῖοι περὶ τὰ σκῦλα ἤρξαντο ἀσχολεῖσθαι' οὓς Δεασάμενος ὁ ὧι- 

λιππικός, φοβηθεὶς μὴ εἰς τὰ λάφυρα καὶ oí λοιποὶ τραπέντες τῆς 
παρατάξεως ἐπιλάθωνται, καὶ στραφέντες οἱ βάρβαροι ἀπολέσωσιν 
αὐτούς, Θεοδώρῳ τῷ Ἰλιβινῷ τὴν ἑαυτοῦ περικεφαλαίαν περιθεὶς 
ἐξαπέστειλε τῷ ξέφει πλήττειν τοὺς ἐνασχολουμένους ἐπὶ τὰ λάφυρα. 
ὃν ἰδόντες καὶ νοµίσαντες Φιλιππικὺν εἶναι, καταλιπόύντες τὰ σκῦλα 

ἐπὶ τὸν πύλεμον ἐχώρησαν. τοῦ δὲ πολέμου κροτηθέντος ἐπὶ ὥρας 
πολλάς, φωνὴ γίνεται παρὰ τοῦ στρατηγοῦ τοὺς ἵππους τῶν Περσῶν 

πλήττειν τοῖς δύρασιν. τούτου δὲ ytvouévov, ἐτράπη τὺ Περσικὺν 

1 τὸ Ἄρζαμον h τὸ ρζαβον ᾳ τὸ ἄρξαμον y τὸ ἄρξαβον c. τὸ Αζαρβον (sine 
acc.) d τὸ ᾽Αρζάμων Th. Β. Anazarbon A. — Καρδαρηγας g. — 2 ἀκοήν] νίκην d. — 
ἐνυπνίου d. — τὸ yrvóptvoy y. — 9 τίς ἐσεὶ g. — 6 ξυλόπεδας xy. ἔνλόποδας g. 
— 7 τοὺς Ῥωμαίους g. — ὑποβάλλωσιν z. — 8 παρεγγύα f παρηγγύα d παρ- 
εγγυᾶτο z. — Ἰυμήνασθαι c. — 9 μὴ om. v. — ἠσοπόνηρος y. — 11 µετοι- 
πήση g µετοικήσει hy. — 18 ὁ δὲ Φιλ.---14 τοὺς Ῥωμαίους om. y. — 14 τοὺς 
Ῥωμαίους ἐξ ἑωθινοῦ g. — φάλαξι y. — 15 ὁ αὐτός d. — 17 ἐπεδίδου y. — 
ἐν uíco? cf. Th. Sim. 71, 3. — 18 τὸ θεῖον d Th. Sim. 71, 18 τὸν θεόν rell. A. 
— πηύμενίζετο y ἐξευμενίζετο d. — 18 ὅστις--- 19 προσελάβετο om, f. — 19 ταξι- 
αρχείας Ἡ τάξεις g. — συμμάχους dem συμμαχούσας cz. — 30 Βιτάλιος Th. 
Sim. — 93 μὴ om. em. — 94 ἐπιλάθονται hxy. — 25 Ἰλβινῷ x. — κεφαλαίαν 
περιτιθείς y. — 36 πλήσσειν g. — 27 Φιλιππικὸν g m. 2 ex Φίλιππον. — 
29 roig ἴπποις g. 
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στράτευμα, καὶ νίκην μεγάλην of ᾿Ρωμαῖοι ἀνεδήσαντο καὶ πολλοὺς 
ἀνήλωσαν καὶ τούτους ἐσκύλευσαν. τῇ δὲ ὑστεραίαᾳα ἀναλαβὼν τὰς 
ἑαυτοῦ δυνάµεις ὁ Καρδαρίγας πάλιν πρὺς πύλεμον ὑπλίξεται. καὶ 
δευτέρου πολέμου κροτηθέντος. νικῶσι πάλιν ᾿Ρωμαῖοι, καὶ ὀναι- 

οοῦνται ΙΠέρσαι πολλοί, χειροῦνται δὲ καὶ ζῶντες δισχίλιοι καὶ εἰς 

Βυζάντιον πέµπονται. | προσέφυγε δὲ καὶ Καρδαρίγας εἰς τὸ «{αρᾶς" 

oí δὲ Πέρσαι μεθ ὕβρεων τοῦτον ἀπεπέμψαντο. ó δὲ Φιλιππικὺς 
Ηράκλειον. τὸν ᾿Ηρακλείου τοῦ αὐτοκράτορος πατέρα. ὑποστράτηγον 

ὕντα ἐπὶ κατασκοπῇ τῶν βαρβάρων ἐξέπεμψεν. | καὶ αὐτὸς τοὺς ἐν 

πολέμω τραυματίας γενοµένους πρὺς τὰς πόλεις ἰατρεύεσθαι παρ- 
ἔπεμφεν. | ἀναλαβὼν δὲ τὸ στράτευμα εἰς τὴν Βαβυλωνίαν εἰσβάλλει 

. $615 Καὶ τὺ Χλομαρῶν φρούριον παρακαθέζεται. || ó δὲ Καρδαρίγας στρα- 
τολογεῖ ἐδιώτας μετὰ ὑποζυγίων καὶ ὀχλαγωγήσας στρατοπεδεύειν 

ἐκόμπαζε | καὶ δι ὀχυρῶν τόπων ἐν ἀσελήνω νυκτὶ ἐπὶ τὰ νῶτα 

γίνεται τῶν 'Pouaíov μηδαμῶς δαρρφῶν χεῖρας αὐτοῖς ἐμβαλεῖν. φόβος 

δὲ ἄκαιρος ἐπιπεσὼν τῷ Φιλιππικῷ, καταλιπὼν τὺ φρούριον φυγῇ 
ἀλόγῳ ἐχρήσατο. καὶ τοῦτο γνόντες of ᾿Ρωμαῖοι εἰς φυγὴν ἐτρέποντο 
διὰ τόπων ὁδυσεξοδεύτων µεγάλοις κινδύνοις περιπεσόντες' ἦν γὰρ 

καὶ ἀσέληνος ἡ νύξ. ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος τῆς συμφορᾶς ἁπηλλάτ- 

τοντο. καταλαβόντες δὲ τὸν στρατηγὺν ὕβρεσιν αἰσχίσταις τοῦτον 

ἐβλασφήμουν. o( δὲ Πέρσαι ἐπίπλαστον νοµίσαντες τὴν φυγὴν διῶξαι 
οὐκ ἐτόλμησαν. | Ηράκλειος δὲ διαπεράσας τὺν Tíygiw, ὅσα τῆς Μη- 
δικῆς χώρας ἧσαν ἐπίόημα χωρία, παρεδίδου πυρί, καὶ οὕτω zog 

Φιλιππικὺν ἀνέκαμψε μετὰ σκύλων πολλῶν. 

8 Καρδαρήγας g Καρδαρίγων em. — 4 πάλαι h. — 6 χειρ. δὲ καὶ f. xA 
χειρ. δὲ καὶ Πέρσαι ζ. hy gt. Πέρσαι ζ. g. — 6 προέφυγε em. — δὲ καὶ 
Λαρδὸ. y δὲ Λαρὸ. hx ΛΝαρδ. (om. δὲ καὶ) g aufugit quoque Κ, A. — λαρ- 
δαρήγων g Καρδαρέίγον hy. — «αρᾶς Íz «αράς emx. — Ἱ ὕβρεων corr. er 
ὕβρεσιν f. — 9 ἐν τῷ πολέμω z. — 11 τὴν om. f. — 12 Xlou«gó» Th. S. 
Chlomarorum A Χλόμαρον h Χλωμαρόν dy Χλώμαρον g XAopuagov sine acc. 
c. — Καρδαρήγων ᾳ Καρδαρίγων em Καρδαρίγον h. Καρδαρίγος f. — 15.16 φό- 
βος δὲ ἄκαιρος ἐπιπεσὼν τῷ Φιλιππικῷ yzA φύβῳ δὲ dxa(Qo περιπεσὼν ὁ 
Φιλιππικός x. — 17 ἀλόγω ΧΑ αἁλόγως yz. — 19 καὶ om.d. --- liberabantur 
nemine persequente A quare μηδενὸς διώκοντος post ἁπηλλάττοντο addemdum 
videlur. — 921 τὴν om. xy. — τὴν q. Ῥωμαίων z. 
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Κόσμου Τῆς Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη θείας βασιλεὺς βασιλεὺς 

,so9. σαρκώσεως Moewvgtsioc Ὁρμίσδας 
ἔτη φοῦ”. ἔτη κ. ἔτη ιε’. 

ε. d. 

Κωνσταντ. ἹἹεροσολύμων ᾿Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος 
Ἰωάννης Ἰωάννης Εὐλόγιος ΣΥ ρηγόριος 
τη £y. ἔτη κ’. ἔτη xf. ἔτη x. 
g. με. y. d. 

| Tovro τῷ ἔτει Ó τῶν ᾽4βάρων Χαγάνος τὰς σπονδὼὸς διαλύσας 

τήν τε Μνυσίαν καὶ Σκυθίαν κατεπολέμει δεινῶς καταστρέψας τήν 

τε Ῥατιάρναν καὶ Βονωνίαν καὶ "κυς καὶ «{ορόστολον καὶ Ζάρδαπα: 
καὶ Μαρκιανούπολιν. | ὁ δὲ Κομεντίολος ἐπὶ τὴν ᾽άγχίαλον ἦλθε καὶ 
διελὼν τὸ στράτευμα τοὺς ἀδοκίμους ἐκ τῶν ἀριστέων διέκρινεν’ 
καὶ τὴν μὲν ἄχρηστον δύναμιν μ΄ χιλιάδάς φυλάττειν TOv χάρακα 
χελεύει, τοὺς δὲ ἐπιλέκτους ἐξακισχιλίους ὕντας παραλαβὼν δύο 
χιλιάδας παρέδωκε τῷ Κάστῳ καὶ δύο τῷ Magrívo, καὶ τὰς δύο 
αὐτὸς ἀναλαβὼν κατὰ τῶν βαρβάρων χωρεῖ. ὁ δὲ Κάστος ἐλθὼν ἐπὶ 

τὰ Ζάρδαπα καὶ τὸν Aiuov, εὑρὼν τοὺς βαρβάρους ἠμελημένους 

πολλοὺς διέφθειρεν. αἰχμαλωσίας δὲ κρατήσας πολλῆς δορυφόρῳ 
διασώζειν ἐδίδου. ἸΜαρτῖνος δὲ εἰς τὰ περὶ Τόμεα τὴν πόλιν γενύ- 

µενος, τῷ Χαγάνω ἀπροσδοκήτως περιπεσὼν πολλοὺς τῆς αὐτοῦ Óv- 

νάµεως ἀνεῖλεν. ὥστε αὐτὸν φυγῇ τὴν σωτηρίαν πραγματεύσασθαι. 
ó δὲ Μαρτῖνος ἐπίδοξον νίκην ἀράμενος πρὺς τὺν στρατηγὺν ἐπ- 

ανήρχετο, ἔνθα ἐπηγγείλατο ἀναμένειν αὐτούς. ὁ δὲ Κομεντίολος δει- 

λίᾳ κατασχεθεὶς εἰς Μαρκιανούπολιν ὑπέστρεψεν. οἱ δὲ μὴ εὑρόντες 
αὐτὸν ἐπεσύναξαν τὰ ἴδια στρατεύματα καὶ ἐπὶ τοὺς στενωποὺς τοῦ 
4ἴμου στρατοπεδεύονται. | (bv δὲ ὁ Μαρτῖνος τὸν Χαγάνον δια- 

περῶντα τὸν ποταμὸὺν πρὺς τὸν στρατηγὺν ἐπανῆλθεν. ὁ δὲ Κάστος 

3* Ορµίσδας sine spir. cg. — 9' ἔτη x g. — 9? ἔτη i£ y. — 9* ἔτη κα 
y. — v. 10 om. £. — 11 βαρβάρων ehm Αράβων f. — 12. 18 τὴν τερατιάρ- 
vav dh τηντερατιάρναν cem τὴν τερατίαρναν f Ratiarnam Α (Ῥατηρίαν Th. 8.). 
— 13 Βονωνίαν c Βωνωνίαν d Κονωνίαν h Κονονίαν y Κωνωνίαν g Bono- 
niam À (Βονώνειαν Th. S). — Ακύς hy acc. om. c. — 4ogócrolov g. — Zdg- 
jara g Ζάνδαπα dh Ζανδάπα y Ζανδαπα acc. om. ο Zundapa A (Σαλδαπά 
Th. S). — 14 Κομεντιόλος h. — 156 ἀριστερῶν xy. — 10 μ’ κ τεσσαράκοντα yz 
τέτταρες "Th. S. — 30 Ζάρδαπα d Zegócza om. acc. c Ζάρπαδα em Ζαρ- 
πάδα f Ἰζάπαρδα z Zardapa A (Ζαλδαπά Th. Β.). — καὶ τὸν Aluov om. y. 
— τὸν Aipov g τὸν ἐμὸν c τὸν έµον om. spir. ἆ τῶν ἐμῶν h. — καὶ εὗρῶν 
yz. — 31 δωροφόρῳ g. — 92 Τόμεα scr. e coni. (τὸ µέα cod. Theoph. Sim.) 
Τοµέαν yz Τομαῖαν g τὸ µεάν h Mean A. — 23 τῆς] τούς ο. — 34 avtovg 
X. — 98 στενωποὺς τοῦ] νεοποὺς τοῦ Í νεοποστοῦ em. — 99 Ainov g Ἔμου ἆ 
Ἐμοῦ cy ᾿Ερμοῦ h. — διαπερόντα hx διαπερών y. — 80 τὸν prius om. z. — 
Κότος g. 
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τὸν ποταμὺν διαπεράσας καὶ πλησιάσας τοὺς προτρέχοντας τῶν 4βά- 
gov τῆς μάχης κρατεῖ. σκαιοῦ δέ τινος δαίµονος ὑποθήκαις οὐκ 
ἀνέστρεψεν ἐπὶ τὸν στρατηγόν. τῇ δὲ ἐπιούσῃ κρατήσας τὰς διαβάσεις 
ὁ Χαγάνος ἀπέκλεισεν αὐτόν. περισχίζεται τοίνυν ὁ Λαός, καὶ ἕκαστος 
ὡς εἶχε δυνάµεως διὰ τοῦ ἄλσους ἔφυγον. θηρεύονται τοίνυν τινὲς 5 
παρὰ τῶν βαρβάρων καὶ καταμηνύουσιν, ποῦ ἐκέκρυπτο Κάστος, καὶ 

Th. Β. 91, 18 τοῦτον ζωγρήσαντες περιεσκίρτων καὶ ἠγάλλοντο. | ὁ δὲ Χαγάνος διὰ 
τῆς µεσηµβρίας ὁδεύσας κατὰ τῆς Θράκης χωρεῖ καὶ τὰ Μακρὰ 

τείχη κατέλαβεν. ὁ δὲ Κομεντίολος ἐν ταῖς ὕλαις τοῦ 4ἴμου κρυ- 
Th. 8.98, 14 πτόµενος ἐξῆλθε σὺν τῷ Μαρτίνω. | καὶ καταλαβὼν τὺν Χαγάνον 10 

ἀνετοιμότατον διὰ τὸ τὴν πληθὺν τῶν βαρβάρων περικεχῦσθαι τῇ 

«Θράκῃ. πρώτῃ φυλακῇ κατ αὐτοῦ χωφρεῖ. καὶ ἦν αὐτῷ μέγα τῶν 
:ἐπιχείρων τὺ κατόρθωμα, εἰ μὴ τύχῃ τινὶ παρεσφάλη τοῦ ἐγχειρή- 
µατος. £vóg γὰρ ζώου τὸν φόρτον διαστρέφαντος, ἕτερος rov δεσπό- 

την τοῦ ζώου προσφωνεῖ τὺν φύρτον ἀνορθῶσαι τῇ πατρώα qovij 15 

39$ B "rógv«, τόρνα, φράτερ. καὶ ὃ μὲν κύριος τῆς ἡμιόνου τὴν φωνὴν 
οὐκ ᾖσθάνετο, of δὲ Λλαοὶ ἀκούσαντες καὶ τοὺς πολεµίους ἐπιστῆναι 
αὐτοῖς ὑπονοήόαντες εἰς φυγὴν ἐτράπησαν, “τόρνα, τόρνα” µεγίσταις 

φωναῖς ἀνακράζοντες. ὁ δὲ Χαγάνος μεγάλην δειλίαν περιβαλόμενος 
ἀκρατῶς ἔφυγεν. καὶ ἦν ἰδεῖν ᾿4βάρους τε καὶ Ῥωμαίους ἀλλήλους 20 

Th. 8. 109, 5 διαδιδράσκοντας, μηδενὺς διώκοντος. | ὁ δὲ Χαγάνος ἀναλαβὼν τὰς 

δυνάµεις τὴν ᾿Απειρίαν πόλιν παρεκάθισεν. εὑρὼν δὲ Βουσᾶν, τὸν 

τῆς πύλεως μαγγανάριν. ἀνελεῖν αὐτὸν ἐπειρᾶτο. ὁ δὲ Βουσᾶς παρ- 

εκάλει χρήματα [κανὸ αὐτῷ παρέχειν, εἴπερ vO ζῇν αὐτῷ φιλοτιμή- 
σοιτο" oí δὲ τοῦτον δεσµήσαντες τῇ πόλει παρέστησαν. αὐτὸς δὲ 3ὔ 

ἐζήτει τοὺς τὴν πόλιν οἰκοῦντας ὠνήσασθαι αὐτόν, διηγούµενος ὅσα 

ὑπὲρ τῆς πόλεως ἠγωνίσατο. πολίτης δέ τις τὰ πλήθη ἀνέπειθε μὴ 
τοῦτο ποιεῖν, Λόγος δὲ τοῦτον τῇ Βουσᾶ γυναικὶ παρευνάξεσθαι. 

: 1 προστρέχοντας cemz τοῖς προτρέχουσιΏ — τῶν βαρβάρων y. — 92 καὶ 
οὐδέ τινος δεόµενος ὑποθήκης codd. correxit Combefis ex A et ΤΗ. S, — 5 ἅλ- 
cov y. — fugiebat A. — 6 zov ἐκέκρυπτο ἕκαστος y ἕκαστος moo ἐκρύπτετο g. 
— " τούτους y. — 9 Αἴμου g 'Epo? efx ᾿Ερμοῦ h τοῦ Αἴμου om. m. — 
10 Χαγάνον] Μαρτῖνον c. — 11 ἑτοιμότατον h. -— βαρβάρων codd. Abarum 
Α. — 12 κατ αὐτῶν X. — 13 ἐπιχειρῶν f. — ἐπιχειρήματος g. — 14 δια- 
στρέφαντες y. — 14 ἕτερος--- 16 ἀνορθώσαι om. h. — ἑταῖρος ο quidam Α, — 
τοῦ δεσπότου Cy. — 15 τὸν φόρτον--φωνῇ om. f. — ἀνορθῶσαι] erigere Α ἆν- 
ορθώσας egm ἀνασερέψας x. — patria voce dicens Α. — 16 φράτρε z. — 
τῆς] τοῦ g. — τῆς φωνῆς z. — ΙΤ ᾖσθετο g. — καὶ om. chy. — 18 avrovg 
dg. — 19 µεγ. αἰσχύνην περιβαλλόμενος g. — 920 ἔφυγεν] fugiebat A, — 
᾿Αβάρους] barbari A, — 31 διαδιδράσκοντες g. — 33 Ἀπειρίαν] Αππιάρειαν 
Th. S. — πόλιν hA πάλιν γε. — δέ] τε que A. — Βουσᾶν π Βοῦσαν y 
ἨΒονσάν d Άουσαν sine acc. c. — 229 τὸν τῆς-- 38 Βουσᾶς om. m. — 38 µαγ- 
γανάρη» dg. — Βουσᾶς Th. Sim. Bovcà» z Βοῦσαν ef Bovodv d Bovoav 
sine acc. ο. — 94 αὐτὸ φιλ. y αὐτὸν qii. h. — 38 Aóyog— zaQevy. om. Α. — 
Βουσᾶ c Βουσά d Βουζᾶ g Ἠοῦζα y Βουζα sine acc. h. 
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ἐπεὶ τοίνυν κατεφρονήθη ὁ Βουσᾶς, ὑπισχνεῖτο τῷ Χαγάνῳ παραδι- 
δόναι τὴν πόλιν, καὶ πολιορκητικὺν ὄργανον συμπηξάµενος, 0v κφριὸν 

ὀνομάξουσιν, τὴν πόλιν παρέλαβεν. µαθόντες δὲ οἱ βάρβαροι τὸ τεχ- 

νούργηµα πλείστας καὶ ἄλλας πύλεις ἐδουλώσαντο καὶ μετὸ πολλῆς 

6 αἰχμαλωσίας ὑπέστρεψαν. | ἀκούσαντες δὲ οἱ Βυζάντιοι, ὅτι Κάστος T» S ios ή 
ὑπὺ τῶν βαρβάρων αἰχμάλωτος γέγονεν, µεγάλαις λοιδορίαις κατὰ 
Μαυρικίου ἐχρῶντο καὶ εἰς φανερὸν τοῦτον ἐβλασφήμουν. | κατὰ Tb. Β. 104, 16 
τοῦτον δὲ τὺν χρόνον ᾿Ηράκλειος, ó τοῦ Ἡρακλείου πατήρ, Ι]ερσικῷ 

φρουρίῷ προσβάλλει, καὶ τοῦτο εἶλεν' ὁμοίως καὶ Θεόδωρος τὸ Ma- 21» P 
19 ζαρῶν φφρούριον. ἀμφότεροι δὲ εἰς τὺ Βεϊουδὲς παραγίνονται. || καὶ τα. 8. 107, 3 

τοῦ φρουρίου ὀχυροῦ ὕντος, στρατιώτης τις, Σαπφήρης ὀνόματι, 
σκόλοπας τεχνουργήσας καὶ κατὰ τὰς ἁρμογὰς τῶν λίθων τούτους 
πηγνύων τὴν ἄνοδον ἐποιήσατο. ὡς δὲ ἐπέβη ἐκεῖνοο τῇ στεφάνῃῃ 
τοῦ τείχους, Πέρσης ἀνὴρ τοῦτον ἐξώθησεν. πίπτει οὖν ὁ Σαπφήρης 

15 κάτω, καὶ ὑποδέχονται αὐτὸν οἱ ᾿Ρωμαῖοι ταῖς ἀσπίσιν' καὶ αὖθις 
τοῦ ἔργου κατατολμᾶ. καὶ πάλιν ἐξωθεῖται τοῦ ὀχυρώματος" πάλιν δὲ 
οἱ Ῥωμαῖοι ταῖς ἀσπίσιν αὐτὺν ὑποδέχονται, καὶ πάλιν πρὺς τὴν 
ἐπιβουλὴν ἐνεχείρησεν. ἐπὶ δὲ τῇ κεφαλῇ τοῦ τείχους γενόμενος τὸν 
Πέρσην ἀπέτεμεν' εἶτα τὴν κεφαλὴν ὑπατεύσας Ῥωμαίους θάρσους 

20 ἐνέπλησεν. καὶ πολλῶν μιμησαμένων τὸν ἀριστέα καὶ διὰ τῶν πασ- 
σάλων ἐπιβάντων τοῦ τείχους, παραδίδοται Ῥωμαίοις τὺ φρούριον 

καὶ τοὺς μὲν τῶν Περσῶν ἀνεῖλον, τοὺς δὲ αἰχμαλώτους Λαβόντες 4 B 
σὺν τῇ ἀποσκευῇ τὺ φφρούριον ... παρέδωκαν. ὁ δὲ Φιλιππικὺς αὖθις 

εἰς Βυζάντιον τὴν ὑὁδὺν ἐποιήόατο Ηράκλειον καταλιπὼν ἡγεμόνα 

26 Ῥωμαίων. | ἐλθὼν δὲ εἰς Ταρσὺν καὶ µαθών, ὅτι ὁ βασιλεὺς Πρίσκον τν. Β. 111, 1 
στρατηγὸν ἀνατολῆς χειροτονήσας ἀπέστειλεν, γράφει Ηρακλείω κα- 
ταλιπύντι TO στράτευµα εἰς ᾽άρμενίαν παραγενέσθαι πρὺς Ναρσῆν 

καὶ τὴν τοῦ Πρίσκου παρουσίαν κατάδηλον ποιῆσαι. ἦν γὰρ ὁ αὐτο- 

1 ἐπεὶ δὲ ὁ B. κατεφρονήθη x. — ὁ om.g. — Βουζᾶς z Βούζας y Βου- 
σάν d Βουσαν sine acc. ο Busa Α. — τῷ 0πι. Υη. --ὃ ὄν] 0d. — 4 πλείστας] 
plures A. — 6. 7 κατὰ τοῦ MavQ. ο. — "7 φανερὸν τόπον τοῦτον f. — 8 0 
om. y. — 9 προσβάλει ehm. — Mafegàóv ο Mazarorum A  Mef«góv yz Μά- 
ζαρον d Ματζαρῶν Th. S. — 10 Βεϊουδές y Βεϊοῦδες z Βεϊούδες d Βεῖουδες 
$ine acc. c. Baiudes A Βεϊουδαές Th. S. — 11 ἰσχυροῦ x. — Σαπφήρεις y 
Σαμφήρης h Σάπειρ Th. 8. — 12 κατὰ om. h. — 18 ἐπέστη y. — ἐκεῖνος] 
fortis ille A ἐκεῦνος 0 ἀριστεύς» coll. v. 20. — 14 Σαπφήρεις y Σαπφήρης 
ὀνόματι h. — 17 oí om. cy. — ὑπεδέχοντο y. — πάλιν] tertio À om. xy. — 
18 ἐπεί cg. — 19 θάρσος hy. — 20 καὶ δὴ πολλῶν d. — πασάλων h. — 
21 ἐπιβάντες cyz. — 929 καὶ τοὺς μὲν —23 παρέδωκαν om. y. — 23 πυρὶ παρ- 
έδωκαν scr. Classen e coni. Goari assentiente À. Equidem cum Combefisio coll. 
Theoph. S. p. 109, 1 φρουροῖς vel simile quid addere malim. — 34 τὴν ἐπὶ τὸ 
Bvf. ὁδόν d ἐπὶ τὸ B. τὴν ὁδόν c. — καταλελοιπώς x. — 36 ἀνατολῆς στρα- 
τηγὸν χειρ. ᾳ ἀνατολῆς χειρ. σερατηγόν h σερατηγόν om. y. — Ηράκλειον 
κατα]ιπόντα y Ἡρακλείῳ καταλιπόντα h. — 97 Ναρσήν gy σύναρσιν d. 
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Th. S. 118, 18 

Th. 8. 115, 8 

220 P 

Th. 8, 117, 3 

402 BH 

260 ΘΡΟΦΑΝΟΤΣ 

κράτωρ τῷ «Φιλιππικῷ κελεύσας τετάρτην μοῖραν τῆς ῥόγας τῷ 

στρατῷ ἀποστερῆσαι. ἐνόσει γὰρ Μαυρίκιος τὸ φιλόχρυσον. ὁ δὲ Φι- 

λιππικὺς φοβηθεὶς μὴ ὀφορμὴ τυραννίδος γένηται τοῦτο, τῷ βασιλεῖ 
οὐχ ὑπήκουσε διά τε τοῦτο τῆς στρατηγίας ἀποπαύεται. Πρίσκος δὲ 

καταλαβὼν τὴν ᾽Αντιόχειαν προστάττει τοὺς στρατιώτας ἐπὶ τὺ Mo- 
νόκαρτον συναχθῆναι' προσκαλεῖται δὲ xal D eguavóv, τὺν τὴν Ἔδε- 
σηνῶν ἀρχὴν πεπιστευµένον, σὺν τῷ ἐπισκόπῳ' καὶ σὺν αὐτοῖς πρὺς 

τὸ στρατόπεδον ἀπήρχετο τὴν ἑορτὴν τοῦ πάσχα σὺν αὐτοῖς ποιη- 
-- -— φ » - ^ σόµενος. οἱ δὲ ἡγεμόνες τοῦ στρατοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ μετὰ τῶν 

βάνδων ἀπὸ δύο σημείων τοῦ στρατοπέδου. ὁ δὲ Πρίσκος κατὰ tO 

εἰωθὸς οὐκ ἀπέβη τοῦ ἵππου οὐδὲ ταῖς συνήθεσι προσηγορίαις ἐχρή- 
σατο. ἐντεῦθεν αὐτῷ τοῦ µίσους γέγονεν ἔναρξις: ἐπὶ ταῖς κοιναῖς 

γὰρ ὕβρεσι τὰ πλήθη ἀνιῶνται. | μετὰ δὲ τὴν ἑορτὴν τὰ τοῦ βασι- 

λέως σοβαρῶς ἐπεδείκνυ γράμματα. συρρέουσι τοίνυν τὰ πλήθη ἐπὶ 

τὸ τοῦ στρατηγοῦ σκηνοπήχιον, τὰ μὲν ξίφη ἐπιφερόμενα, và δὲ λίθους, 

τὰ δὲ ξύλα. γίνεται τοίνυν περιδεὴς ὁ Πρίσκος καὶ ἐπιβὸς τῷ ἵππω 
φυγῇ ἀπέδρα τὺν κίνδυνον. o( δὲ διαρρήξαντες τὺ τούτου σκηνοπήγιον 

πάντα τὰ αὐτοῦ διήρπασαν. ὃ δὲ καταλαβὼν τὴν Κωνσταντίαν ὑπὺ 
ἑατρῶν τὰς βολὰς τῶν λίθων καὶ τὰ ἕλκη ἐθεραπεύετο. | καὶ ἆπο- 
στέλλει τὸν ἐπίσόκοπον τῆς πόλεως ἀπολογούμενος τῷ στρατοπέδῳω, 

ὑπισχνούμενος πείθειν τὺν αὐτοκράτορα μηδὲν αὐτοῖς ἀποστερεῖν τῶν 
εἰωθότων παρασχέσθαι. ὁ δὲ στρατὺς τὸν ἐπίσκοπον μετὸ ὕβρεως 

ἀπεπέμπετο τόν τε Γερμανὺν ἄκοντα στρατηγὺν ἀνηγόρευσαν ἐπὶ 

ἀσπίδος ὑψώσαντες, τούς τε βασιλικοὺς ἀνδριάντας κατέστρεψαν καὶ 

τὰς τούτου εἰκόνας ἠφάνισαν"' καὶ ἐπὶ τυραννίδα χωρεῖν ἤμελλον καὶ 
τὰς πόλεις σκυλεύειν., εἰ μὴ ὁ Γερμανὺς τοῦτο πολλῇ νουθεσίᾳ καὶ 

παραινέσει τούτους ἐκώλυσεν. | ὁ δὲ Πρίσκος ταῦτα τῷ βασιλεῖ 

κατάδηλα πεποίηκεν. καὶ ὁ βασιλεὺς vov Φιλιππικὸν πάλιν στρατη- 

γὸν τῆς ἀνατολῆς πεποίηκεν' καὶ ó Πρίσκος ες Βυζάντιον ὑπέστρε- 

1. 9 τὸν στρατόν Xz τῷ στρατηγῷ y. — 3 ἐνόσει γὰρ Mavg. τὸ φιλόὀχρυόο» 
om. Α. Th. S. — 8 τὸν βασιλέα y. — 4 διά τε τοῦτο τῆς οτρατηγίας ἀποπαύ- 
εται SCripsi ez A: ideoque a praetura deponitur, Combefisium secutus. διὰ τὸ 
τῆς σερατείας (στρατίας x) ἀποπαύεσθαι codd. — 6 Γερµμανόν zA Τέμονον d 
PFeuóvov e [εμονον sine acc. οπι ἡγεμόνα f. --τῷ-- πεπιστευµένω d τῶν-- 
πεπιστευµένον c. — ᾿Εδεσινῶν y Αἰδεσινῶν (4ἱδ. ο) xz. — 8 ποιησάµενος y. — 
9 αὐτοῖς X. — 18 ἀνιόντο (ό ὑπ lit.) ἆ dviovra sine acc. c. — 14 ἐπεδείκνοεν 
g ἀπεδείκνυ f, — 14. 15 ἐπὶ «jj — σκηνοπηγίᾳ d. — 17 διαρήξ. τοῦτο τὸ σκην. h. 
— 18 Κωνσταντίναν Th. S. — 30 ἀπολογούμενον x. — 51 μηδὲν αὐτοῖς ἄπο- 
στερεῖν πείθειν (δὲ μᾶλλον add. d) τὸν αὐτοκρ. x. — 29 παρέχεσθαι x. — 
exercitus —respuerunt A. — μεθ) ὕβρεων c ταῖς voro: d om. h. — 23 παρ- 
tmíuxsro g. — 925 ἔμελλον d. — 26 σκυλεύειν m dispoliare A κυκλεύειν rell. 
— νουθεσίᾳ καὶ παραινέσει ΧΑ παραινέσει καὶ νουθεσίᾳ yz. — τούτους om. d. 
— 98 στρατηγὸν πάλιν y. — 39 Πρίσκος πάλιν εἰς cz. 
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Ψεν. ὁ δὲ στρατὺς ὄρκοις κατησφαλίζετο μηδαμῶς ὑπὺ Μαυρικίου 

βασιλεύεσθαι. οἱ δὲ βάρβαροι ταῖς Ῥωμαϊκαῖς συμφοραῖς ἐνετρύφων. 
| ὁ δὲ αὐτοκράτωρ ᾿4ριστόβουλον, τὸν κουράτορα τῶν βασιλικῶν 

οἴκων, πρὺς τὺν στρατὺν ἀπέστειλεν. ὕπως ὄρκοις καὶ δώροις διαλύσῃ 

τὴν τυραννίδα" ὃ καὶ πεποίηκεν. τῆς δὲ τυραννίδος ἀποσπασθείσης, 

γίνεται ΙΠερσῶν καὶ ᾿Ῥωμαίων κατὰ τὴν Μαρτυρόπολιν πόλεμος µέ- 

γιστος. τῶν δὲ Ῥωμαίων δυνάµει καὶ στρατηγία καταπολεμησάντων 

τοὺς Πέρσας, ἀναιρεῖται ὁ τῶν Περσῶν στρατηγὸς Μαρουζξᾶς. συλ- 
λαμβάνονται δὲ καὶ ζῶντες τρισχίλιοι καὶ of τῶν Περσικῶν ταγμάτων 
ταξίαρχοι" χίλιοι δὲ μόνοι τὺν ἀριθμὺν διεσώθησαν, οἳ καὶ μετὰ 

κινδύνων ἐπὶ τὴν Περσίδα ἀνέστρεφαν. οἱ δὲ ᾿Ρωμαῖοι ἐκπέμπουσι 
πρὸς τὸν αὐτοκράτορα ἐκ τῶν Περσικῶν λαφύρων πολλὰ καὶ τοὺς 
ζωγρηθέντας ἅπαντας σὺν τοῖς βάνδοις. | ὁ δὲ Μαυρύκιος ἕχτισε τὸν 

Καριανὺν ἔμβολον ἐν Βλαχέρναις ὑπογράψας ἐν αὐτῷ διὰ ζωγράφων 

τὰς ἑαυτοῦ πράξεις ἐκ παιδόθεν µέχρι τῆς αὐτοῦ βασιλεία: καὶ 
ἀνεπλήρωσε καὶ τὺ ἐν αὐτῷ δηµόσιον Aovrgóv. 

Κύσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ' βασιλεὺς 
Sm. ἔτη ox. Μαυρίκιος ὉὈρμίσδας 

ἔτη κ’. ἔτη εξ. 
€. με. 

Κωνστανι.  Ἱεροσολύμων ἄλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος 
Ἰωάννης Ἰωάννης Εὐλόγιος Γρηγόριος , 
ἔτη wy. ἔτη κ’. ἔτη κζ.. ἔτη x). 
f. s. 9, μή. 

Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Σεπτεμβρίῳ, ἰνδικτιῶνος ς’. | οἱ 4ογγί- 
βαρδοι πόλεμον κατὰ ᾿Ρωμαίων ἤραντο, καὶ τὰ τῶν ἸΜαυρουσίών 

ἔθνη κατὰ τὴν ᾽άφρικὴν µεγάλας ταραχὰς ἐποιήσαντο. | ἐν δὲ τῇ 

Περσίδι φυλακὴ ὑπάρχει λεγομένη 4ήδη., καὶ πολλοὺς ὁ τῶν Περ- 

σῶν βασιλεὺς ἀπὺ διαφόρων ἐθνῶν ἐν ταύτῃ κατέκλεισε σὺν τοῖς 
αἰχμαλώτοις τῆς πόλεως τοῦ «{αρᾶς. οὗτοι οὖν ἀπογνόντες ἑαυτῶν 
ἐπανίστανται xarà τῶν φυλασόόντων αὐτούς' καὶ ἀνελόντες τὺν 

2 Ρωμαϊκαῖς Α βαρβαρικαῖς codd. — ἐνετρύφουν h. — ὃ πουράτωρα g. 
— 4 ἀπέλυσεν h. — 6 γένηται ο. — μέγας h. — 7 στρατηγείᾳ y. — 8 Ma- 
ρουζᾶς Th. S. Maruzas A Βαρουζᾶς z Βαροῦζας f Βαρούζας dem ΆΒαρουζας 
sine acc. €. — 18. 14 τὸν τῶν Καριανῶν fFufolov» x. — 15 ἐκ παιδόθεν 
πράξεις z. — 19* Ὁρμίσδας cem sine spir. f. —  25* ἔτη κα codd. — 

26! ἕ] ια f. — 26* is] uy f. — 26* uy om. f. — 21 ὑνδικτιόνος h , rell. — 
4ιγγηβάρδοι h Langobardi A. — 28 κατὰ Ῥωμαίων πύλεμον yz. — ἤραντο 
Εικ. — 30 λίθη hy. — ὁ βασιλεὺς τῶν Περσῶν x. — 32 4agag dem sime 
dcc, ο. — ἑαυτούς h. 

Th. 8. 118, 15 

A. M. 6080 

Th. S, 190, 2 
408 Ἡ 

Th. 8. 120, 19 



331 P 

Th. 8. 122, 5 

Th. S, 122, 93 

404 B 

'(Th. B. 124, 9 
cf. Niceph. 

262 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

Μαρονσᾶν καὶ τὴν τούτου κεφαλὴν λαβόντες εἰς v0 Βυζάντιον fjxav* 

ὁ δὲ βασιλεὺς μετὰ χαρᾶς μεγάλης αὐτοὺς ὑπεδέξατο: | τὸν δὲ Φι- 

Λιππικὺν μόλις στρατηγὸν ὁ στρατὺς κατεδέξατο. | πολέμου δὲ Περ- 
σῶν καὶ Ῥωμαίων ἐν ΙΜαρτυροπόλει γεγονότος, ἠττῶνται ᾿Ρωμαῖοι. 

ὁ δὲ αὐτοκράτωρ πάλιν τῆς στρατηγίας τὸν Φιλιππικὺν διαδεξάµενος 

Κομεντίολον στρατηγὺν τῆς ἀνατολῆς ἀπέστειλεν. ὁ δὲ Κομεντίολος 

περὶ τὴν Νισίβιν γενόμενος καὶ of Πέρσαι κατὰ τὸ Σαρβανῶν ἆλ- 
λήλοις συνέβαλον. “Ηράκλειος δέ, ὁ τοῦ Ηρακλείου πατήρ, ἐνευδο- 
χιμήσας ἐν τῷ πολέμῳ ἀνεῖλε rov τῶν Περσῶν στρατηγόν. ᾽4φραάτου 

δὲ ἀναιρεθέντος, τρέπονται Πέρσαι, καὶ διώκουσι ᾿Ρωμαῖοι. πολλῆς 
δὲ ἁλώσεως ἐν αὐτοῖς γενομένης, παραλαμβάνουσι καὶ τὸ τοῦλδον 

καὶ πολλὰ λάφυρα ἐν Βυζαντίω ἐκπέμπουσιν. ὁ δὲ αὐτοκράτωρ ἵπ- 
πικαῖς δεωρίπις καὶ πανηγύρεσι τὴν πόλιν ἐφαίδρυνε καὶ τὰς νίκας 

ἐθριάμβευσεν. | 6 δὲ Ὁρμίσδας, «ὅ τῶν Περσῶν βασιλεύς,» στρατηγὺν 
Η. οοο].ΧΥΗ1χειροτονήσας τὺν Βαρὰμ ἅμα δυνάµεσι πολλαῖς κατὰ Σουανίας ἐκ- 

Th. S. 125, 19 

Th. 5. 127, 10 

πέµπει. ἀδοκήτως δὲ ταύτῃ ἐπιστάς, καταπολεμηθέντων τῶν Τούρκων 

ὑπὺ τῶν Περσῶν., τοσοῦτον Ὁρμίσδας ηὐξήθη, ὡς καὶ φόρους µ΄ 

χιλιάδας χρυσοῦ παρὰ τῶν Τούρκων λαβεϊῖν, πρότερον τούτου τὰ 
ἴσα τοῖς Τούρκοις τελοῦντος. | τοῦ δὲ Βαρὰμ περιδόξου κατὰ τὸν 
πόλεμον τοῦτον γεγονότος καὶ εἰς τὸν ᾿4ράξην ποταμὺν στρατοπεδευ- 
οµένου, ὁ Μαυρίκιος τοῦτο μαθὼν “Ρωμανὺν χειροτονεῖ στρατηγόν, 

καὶ ἐν Σουανίᾳ μετὰ δυνάµεως ἐκπέμπει. καταλαβὼν δὲ ὁ Ῥωμανὺς 
τὴν 4{αζικὴν καὶ εἰς τὺν Φάσιδα γενόμενος ποταμὸν ἐπὶ τὴν ᾽4λ- 
βανίαν στρατοπεδεύεται. ὁ δὲ Βαρὰμ τὸν τῶν ᾿Ῥωμαίων στρατὸν 
ἐπιδημήσαντα ἀκηκοὼς διεγέλα τὸ πρᾶγμα"' ἐπεθύμει δὲ καὶ Ῥωμαϊκῆς 
παρατάξεως πεῖραν λαβεῖν' οὐ γὰρ ἦν ποτε Ῥωμαίους πολεμήσας. 

διαβὰς τοίνυν τὸν γείτονα ποταµόν, ὡς ἐπὶ τὰ ἐνδότερα µέρη τῆς 
Περσίδος τοὺς 'Ῥωμαίους ἐφελκόμενος fec  ὁ δὲ ᾿Ρωμανὸς τὴν 'Po- 

1 Marusan Α M«govtav Th. S. ᾖΜανυουσᾶν fz ἸΜανοῦσαν d ΠΜανούσαν 
em JMevovcav sine acc. c. — κεφαλήν Th. S. caput A ἀδελφήν codd. — 
ἦκασι d. — 8. 4 Ῥωμαίων καὶ Περσῶν g. — 5 στρατηγείας y. — Ἱ Niifuv f 
Νισέβην h Νίσιβιν g Νισιβιν sine acc. em. NrofQnv x. — κατὰ τὸ Σαρβανὸν 
(Zogf.h)z κατα Σαρβανῶν cy κατὰ Σαρβανόν d (περὶ τὸ Σισαρβάνων Th. Β.). 
— 8 συνέβαλλον gm. — εὐδοκιμήσας h. — 9. 10 Αφραάτου δὲ ἆναιρ.] Aphrahato 
vero interempto A cf. Th. S. p. 123, 15. τοῦ δὲ ἀναιρεθέντος yz τοῦ δὲ orga- 
τηγοῦ dvaig. X Αφραώτην' τοῦ δέ — 11 γινοµένης g. — 14 ἐθριάμπευσεν f. 
— Ὀρμίσδας df sine spir. c. — ὁ τῶν II. Bac. add. ez A, om. codd. — 15 Βαράν 
m plerumque. — ἅμα καί f. — Xovuav(ag f. Σοβανίας d. — 16 αὕτη d ταύ- 
της hm. — Τουρκῶν h item v. 18. — 17 τοιοῦτον y. — Ὀρμίσδας fx. — ὃς y. 
— 90 τούτου g. — Αρράξην g Wcodhw h ᾿Ααραξὶν y Ασραξιν sine acc. c. — 
22 Σουµανία f. — éixmiums x πέµπει yz. — ὁ om. yz. — 92. 28 τὴν (om. c) 
Ααξ. ὁ Ῥωμανός x. — 38 Φασίδα h Φασιδᾶ f. — AAxavíav cfz. — 924 τὸν 
om. f. — τῶν Ῥωμαίων om. em. — σερατηγόν d. — 36 méigav λαβεῖν] manu 
capere A, 
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μαϊκὴν πληθὺν ἐχώριζεν. τοὺς ἀδοκίμους εἷς τὸ τοῦλδον xcraAuxóv: 

καὶ δέκα χιλιάδας ἐπιλέκτους λαβὼν κατὰ τῶν βαρβάρων ἐχώρει. δύο 
δὲ χιλιάδας προτρέχειν τοῦ στρατοῦ παρακελεύεται' οἵ τινες συναν- «05 B 

τήσαντες τοὺς προτρέχοντας τῶν Περσῶν τούτους τρέπουσι καὶ 
5 πάντας ἀνήλωσαν. τῆς γὰρ φυγῆς γενομένης, καὶ κρημνοῦ συναν- 
τήσαντος αὐτοῖς, ἀποκλεισθέντες πάντες ἀνῃρέθησαν' οἱ δὲ ᾿Ῥωμαῖοι 

µέχρι τοῦ χάρακος τῶν βαρβάρων ἐγένοντο, dg καταπλαγῆναι τὸν 
Βαρὰμ ἐπὶ τούτῳ. | τοῦτο ἀκηκοὼς ᾿Ρωμανὺς παραθαρρύνει τὸ στρα- Th. 8. 127, 25 
τόπεδον, καὶ παρατάσσονται ἐν πεδίω τῆς ᾽αλβανίας. | ὁ δὲ Βαρὰμ τη. 8. 128, 15 

10 ἀπεπειρᾶτο κλέψαι τὸν πόλεμον, διητύχησε δὲ τοῦ βουλεύματος' 
συνέσει γὰρ ὁ ᾿Ρωμανὺς ἐκεκόσμητο. συμβαλόντων δὲ ἀλλήλοις, καὶ in 
πολλῶν ἀναιρεθέντων βαρβάρων, μεγίστη ᾿Ῥωμαίων γίνεται νίκη" 
σκυλεύονται τοίνυν oí βάρβαροι καὶ ταφῆς ἀμοιρήσαντες τοῖς Βηρίοις 

γίνονται κατάβρωμα. τοῦτο ἀκούσας Ó τῶν Περσῶν βασιλεὺς καὶ 

5 τὴν αἰσχύνην μὴ φέρων γυναικείαν ἐσθῆτα τῷ Βαρὸμ ἐξέπεμψεν, 
καὶ τῆς στρατηγίας τοῦτον ἀπέπαυσεν. κνεωτερίζει τοίνυν ὁ Βαρὸμ 

καὶ πρὺς τυραννίδα χωρεῖ' καὶ ἀνθυβρίξει διὰ γραμμάτων rov 'Og- 
µίσδαν ἐπιγράφας τὴν ἐπιστολήν: Ὁρμίσδα. τῇ δυγατρὶ Χοσρόου, ὁ 
Βαρὰμ ταῦτα ἐπιστέλλει. | συναγαγὼν δὲ τὰ στρατεύματα ἔφασκεν Tb. 8. 154, 11 

50 ἀγανακτεῖν τὸν Ὁρμίσδαν κατὸ τῶν στρατευμάτων, ὡς ὑπὺ Ρωμαίων 4 Ἡ 

ἠττηθέντων. ἐπεδείκνυε δὲ καὶ ἐπίπλαστα γράμματα ὡς ἀπὺ Ὁρμίσδα 
πρὺς τὺ ὑπομειῶσαι τὰς τῶν στρατιωτῶν ῥόγας, | ὑπομιμνήσκων αὖὐ- τρ. 8. 19, 20 

τοὺρ τό τε ἀπηνὲς τοῦ Ὁρμίόδα καὶ ὠμότατον, τὸ φιλάργυρόν τε καὶ 
βίαιον, καὶ ὅπως φόνοις μὲν ἀρεσκόμενος, εἰρήνης δὲ ἀπεχόμενος, 

25 καὶ πῶς τοὺς μεγιστᾶνας δεσμοῖς καθυπέβαλεν, καὶ τοὺς μὲν ξέφει 
ἀπέτεμεν, τοὺς δὲ ἀπέπνιξεν ἐν τῷ Τίγριδι' καὶ πῶς κατηνάγκαζε 
Πέρσας ἐν μεγάλοι πολέμοις χωρεῖν, ὅπως διαφθαρῶσι καὶ μὴ κατ 

αὐτοῦ στασιάσωσιν. τοιούτοις δὲ λόγοις συμβαλὼν ὁ Βαρὰμ τὰ στρα- 

τεύµατα | τυραννίδα μεγάλην κατὰ Ὁρμίσδα ἐξῆψεν' καὶ ὄρκοις τὸν ον wc 

30 Βαρὰμ ὀχυρώσαντες δογµατίζουσι πάντες καθελεῖν τὸν Ὁρμίσδαν. 

-- 
. 

1 τὸ om. em. — 2 παραλαβών g. — 5 γεναµένης g.— κρημροῦς h κρυμνοῦ 
em. — 6 ἀνηλώθησαν g. — 8 ἐπὶ τοῦτο hy. — 9 Αλκανίας f. — 10 διηστύχη- 
σεν f. — δὲ] τε xy. — 11 surrexit enim Romanus et comptissime parabatur 
A. — 13 roig om. g. — 14 Hormisdas, Pers. rex Α. — 18 ἀπέπεμφεν g. — 
17 Ὀρμίσδαν dfm sine spir. ce. — 1T. 18 Ὁρμ. ἐπιγρ. τὴν ἐπιστολήν om. h. — 
18 Ὀρμίσδᾳ dy sine spir. c. — Χοσρώου hy ubique fere. — 19 Αράμ d. — τὰ 
oig rs g. — 20 Ὀρμέσδαν dy sine spir. €. —.91 ἠττηθέντας y. — ὑπό 

— Ὀρμίσδα y sime spir. c. — 38 τοῦ om. d. — Ὁρμίσδου xy. — 25 τοὺς 
wider ha. dz τοὺς µεγιστάνους C τοῖς µεγιστανοις y. — καθυπέβαλλεν z. — 
26 iv om. y. — κατηνάγκασε d. — 927 goosi»] separari A. — 38 óÀ] γοῦν d 
ergo À. — 29 Ὀρμίσδα xy. — καὶ om. y. — 30 Ὀρμίσδαν d Ορμίσδαν sine 
Spir. ο Ὁρμίσδα y. 



Th, S. 159, 18 

407 B 

'Th. S. 191. 15 

Th. S. 162, 3 

223 P 

Th. S. 163, 21 
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ὁ δὲ Ὁρμίσδας Φεροχάνην, róv µάγιστρον αὐτοῦ, καθοπλίσας μετὰ 
δυνάµεως ἀπέστειλε κατὰ Βαράμ. ὁ δὲ Βαρὰμ ἐδήλου τῷ Φεροχάνῃ 
καὶ τοῖς στρατεύμασιν, ὅτι οὐ δεῖ ὕπλα κατὰ Περσῶν ἐπιφέρεσθαι 

Πέρσας" καὶ ὑπεμίμνησκεν αὐτοὺς τὴν τοῦ Ὁρμίσδα τραχύτητα, τὸ 
ἄδικον. τὸ αἱμοχαρὲς xal φιλόφονον., τὸ ἄπιστον καὶ ἀλαζονικόν τε καὶ 
βίαιον. τούτων αἰσθόμενοι ἀληθῶς εἰρημένων οἱ περὶ τὸν Φεροχάνην 
λαοὶ πρὺς Βαρὰμ µετατίθενται | καὶ τὸν Φεροχάνην ἀνελόντες τῷ 
Βαρὸμ ἡνώθησαν καὶ ἐπὶ Κτησιφῶντα ὥρμησαν. | ὃ δὲ Ὁρμίσδας εἶχεν 
ἐν δεσμοῖς Βινδόην τὸν ἐν ἀξίᾳ µεγάλῃ τελοῦντα. ἐν δὲ σάλω µεγάλω 
τῶν πραγμάτων ὄντων., Βεστάν. ὁ τοῦ Βινδόου ἀδελφός, εἰς τὴν φρου- 

ρὰν εἰσπηδήσας ἐξάγει Βινδόην, τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ συναῦροίσαντες 
πλῆθος ἀγροίχκων τε καὶ πολιτικῶν τρίτῃ ὥρα τῆς ἡμέρας εἰσέρχονται 
εἰς τὰ βασίλεια" καὶ εὑρόντες τὸν Ὁρμίσδαν ἐπὶ τοῦ θρόνου βασιλικῶς 
xat ctóusvov, ὕβρεσι τοῦτον πολλαῖς καθυπέβαλον. ó δὲ Βινδόης κρα- 

τήσας τὺν Ὁρμίσδαν ἀφείλατο τὸ διάδηµα ἀπὺ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ 

εἰς φρουρὰν τοῦτον παρέδωκεν, παρεκάλει δὲ Χοσρόην τοῦ πατρῶου 

Βρόνου ἀνθέξεσθαι. | ὁ δὲ Ὁρμίσδας ἐκ τῆς φρουρᾶς ἄγγελον ἐξ- 
έπεμψε τοῖς Πέρσαις αἰτούμενος λαλῆσαι τὰ συμφέροντα τῇ Περσίδι. 

γίνεται τοίνυν τῇ ἐπαύριον. καὶ συνηθροίσθη ἡ σύγκλητος τῶν 

Περσῶν ἐν τοῖς βασιλείοις σὺν τῷ πλήθει, καὶ ἄγουσι róv Ὁρμίσδαν 
δέσµιον. ὁ δὲ Ὁρμίσδας ἀνεμίμνησκε Πέρσας. ὡς οὐ δεῖ περὶ τοὺς 
βασιλεῖς τοιαῦτα ἐξαμαρτάνειν, καὶ ὅσα, ἀφ᾿ οὗ ἐβασίλευσεν, τρό- 

παια πεποίηκεν., καὶ ὅσα εὐεργέτησε ΙΠέρσας, καὶ ὅπως Τούρκους 

rj Περσίδι φόρους τελεῖν πεποίηκεν, Ῥωμαίους δὲ εἰρήνης ἐρᾶν, 

καὶ ὕπως τὴν MagrvgóxoAw παρέλαβεν’ καὶ τὰς πατρώας ἀριστείας 
ἐξήγγειλεν. ἠξίου δὲ ἀποχειροτονηθῆναι Χοσρόην τῆς βασιλείας ὡς 

φιλόδικον καὶ ἄπληστον καὶ αἰμοχαρηῆ. ὑπεροπτικόν τε καὶ ὑβριστὴν 
καὶ φιλοπόλεμον ὑπεῖναι δὲ αὐτῷ ἄλλον παῖδα, καὶ τοῦτον εἰς 

1 Ὁρμίσδας δέ 7. — Ὁρμίσδας dy sine spir. c. — 1 84. Φεροχάνην scripsi 
ex Th. 8. Niceph. et A Φερογάνην codd. ubique. —  uayíctoov em μµάγειρον 
xz. — 9 Φεργάνῃ f. — 8 κατὰ τῶν Περσῶν h. — 4 Πέρσαις d. — Ὀρμίσδα y 
ὨὩρμίσδου (sine spir. c) x. — b ἄπιστόν τε καὶ ἁλαζ. καί g. — 6 τοῦτον cgy. — 
φεροµένων g. — 8 ὈὉρμίσδας dy sine spir. c. — 9 ἐν µεγάλῃ ἀξίᾳ x. — 
τελοῦνται em, — 10 Βεστάν (sine acc. c) x Βεσδών fm Βεσδᾶν g Βεσδάμ ch 
Βεστάμ Th. S. ex Anastasii codicibus optimus Bestan, rell. Bestam. — 11 ἐξαγα- 
γεῦν cem ἐξώγει f m. 2 dn lit. — 12 ἀγροῖκον c, — πολιτικόν cy πολιτῶν g. — 
εἰσέρχεται g. — 15 τὸν om. f. — Ὁρμίσδαν xy. — τοῦ om. x. — 14 καθεζόμε- 
vog em. — τοῦτο y. — καθυπέβαλλον cg. — 15 Ὁρμίσδαν dy sine spir. ο item 
v. 20. — ἀφείλετο X. — 16 τούτων y. — 17 ἀναδέξεσθαι g. — Ὀρμίσδας y 
Χοσρύης X. — 921 Ὀρμίσδας y sine spir. c. — Πέρσαις d. — 33 τοιαῦτα d 
huiuscemodi À ταῦτα rell| — 922 dq' ov-—23 ὅσα om. em. — 38 καὶ ὅσους 
φόρους Τούρκους τῇ Πεφσίδι τελ. πεπ. g. — 97 φιλόδικον gy litis amicum A 
φίλερις Th. S. φιλάδικον hx. — 98 ὑπ. δὲ αὐτῷ μᾶλλον παῖδα καὶ τοῦτον Xy 
vm. δὲ «vr. παῖδα καὶ τοῦτον μᾶλλον z esse autem sibi alterum filium per- 
hibebat, quem in regem provehi flagitabat A. 

15 

20 



10 
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βασιλέα προχειρίόασθαι παρεκάλει. | Βινδόης δὲ πρὺς τὺν Ὁρμίσδαν Tv. 8. 155, 4 

ἀντέλεγε καὶ τὰ τούτου σφάλματα εἰς µέσον προβαλλόμενος πάντας 

διήγειρε κατὰ Ὁρμίσδα" | καὶ ἄγουσιν εἰς μέσον τήν τε γυναῖκα Th. S. 110, 15 

Ὁρμίσδα καὶ rov υἱόν' καὶ τοῖς T προσειωθόσιν ἐπ ὕψεσιν Ὃρ- 
µίσδα τούτους ἐδιχοτόμησαν. τὸν δὲ Ὁρμίσδαν τυφλώσαντες τῇ 

φρουρᾷ ἐναπέθεντο. | καὶ ὁ μὲν Χοσρόης ἄχρι τινὺς τὸν πατέρα 
ἐφιλοφρόνησεν ἐν τῇ φρουρᾷ πᾶσαν ἡδονὴν παρέχων: ὁ δὲ Ὁρμίσδας 

ὕβρεσι τοῦτον ἠἡμείβετο καταπατῶν τὰ ὑπὺ τοῦ βασιλέως πεµπόµενα. 
ὀργισθεὶς δὲ ὁ Χοσρόης ῥοπάλοις ἀγρίοις ἐκέλευσε κατὰ τῶν A«yó- 

vov τυπτόµενον τοῦτον ἀποθανεῖν. τοῦτο δὲ ἐλύπησε τοὺς Πέρσας 
καὶ μῖσος κατὰ τοῦ Χοσρόου ἐνέθηκεν. Χοσρόης δὲ συναθροίσας 

δυνάµεις, τῶν βασιλείων ὑπεξελθὼν κατὰ τοῦ Βαρὰμ παρεγένετο 

ἐν πεδίω τοῦ Ζάῤα ποταμοῦ. ἔνθα Βαρὰμ vov χάρακα εἶχεν. | ὑπο- 
λαβὼν δὲ Χοσρόης, ὅτι τινὲς τῶν ἀρχόντων πρόσκεινται τῷ Βαράμ, 

τούτους ἐφόνευσεν. ταραχθέντος δὲ τοῦ λαοῦ, ἀποδιδράσκει Χοσρόης 

µετά τινων ὀλίγων' καὶ πάντες o[ περὶ τὸν Χοσρύην τῷ Βαρὰμ 
προσεχώρησαν. | ὁ δὲ Χοσρόης ἠπόρει, τί δρᾶσαι, ἐνίων μὲν συµ- 
βουλευόντων αὐτῷ πρὸς Τούρκους χωρεῖν. ἑτέρων δὲ πρὸς Ῥωμαίους. 
ὁ δὲ Χοσρόης τοῦ ἵππου ἐπιβὰς καὶ τὺν χαλινὺν ἐἑάσας προστάττει 

πᾶσιν ἔπεσθαι τοῖς τοῦ ἵππου κινήµασιν' Ó δὲ ἵππος ἐπὶ τὰ 'Po- 

μαϊκὰ µέρη ἀπεκίνησεν. καὶ πρὺς τὸ Κερκέσιον παραγίνεται καὶ πρέσβεις 

ἐκπέμπει τὴν ἑαυτοῦ ἄφιξιν ᾿Ῥωμαίοις κατάδηλον ποιούµενος. ἔτυχε 

δὲ Πρόβον τὸν πατρίχιον ἐκεῖ ὄντα τοῦτον ὑποδέξασθαι καὶ διὰ 

γραμμάτων τῷ βασιλεῖ μηνῦσαι τὰ κατ αὐτόν. | ὁ δὲ Βαρὰμ ἆπ- 
έστειλε πρέσβεις πρὺς Μαυρίκιον αἰτούμενος μὴ συμμαχῆσαι τῷ 
Χοσρόῃ" | κελεύει δὲ 6 βασιλεὺς Μαυρύκος Κομεντιόλω στρατηγῷ 

εἰς Ἱεράπολιν vov Χοσρόην ὑποδέξασθαι καὶ βασιλικαῖς δεραπείαις 

τιμῆσαι. | 
Τῷ à' αὐτῷ ἔτει κατέδειξεν ὁ βασιλεὺς Μαυρίκιος γενέσθαι εἰς 

1 Ὁρμίσδαν dm sine spir. ce. — 3 κατὰ τοῦ Ὁρμ. z. — Ὀρμίσδου (sine 
spir. c) xy. — 4 τοῦ Ὁρμ. h. — 'Oguícóov z Ὁρμίόδου xy. — προσειωθόσιν cg 
προσειωθῶσιν dh προειωθῶσιν y πριόνοσιν m m. 2 serrae sectione Α πριόνος 
ὀδοῦσι». — Ὁρμίσδου h Ὀρμίσδου gxy. — b ὈὩρμίσδαν dem sine spir. ο. — 
τυφλώσσαντες E. — ἐν τῇ φρουρᾷ g. — 6 παρέθεντο d. — καὶ ὁ μὲν X. zÀ ὁ 
μὲν X, y ὁ μὲν οὖν X. κ. — 7 Ὀρμίσδας dem sime spir. e. — 8 καταπατῶν -- 
πεµπόµενα om. f, — 9 ὠργίσθη δὲ ὁ X. καὶ g. — κατά τὸν λαγόνα τύπτεσθαι 

HK. — 11 κατὰ τ. Χοσρόη g. — 12 καὶ τῶν fac. h. — βασιλειῶν cyz. — 
13 Ζαβά em sine acc, ο. — Μαράμ em. — 17 δράσαι dm δράσει f sed ει sec. 
m. in li, δράσοιτο απ. — 18 πρὸς Τούρκοις — πρὸ Ῥωμαίοις g. — 19 τῶν 
ἵππων g. — 31 Κερκέσιον z Κέρσιον xy item codd. A Cercesium (Cassinensis) 

et Cersium (Palatinus) pracbent. Μιρκήσιον Th. S, — 22 κατάδηλον Ῥωμαίοις 2. 
— 94 μηνῦσαι τὰ κατ᾽ αὐτόν ΧΑ µηνύσαντα κατ αὐτόν Í μηνύσαντα τὰ κατ᾽ 
αὐτόν emz. — 36 Κομεντίολον g. — 97 Ἱεραπόλιν sine Spir. c. 

Th. 8. 

409 B 

Th. 

?94 P 
Th. 8. 

Th. 5. 

410 B 

172, 14 

S. 177, 16 

191, 20 

183, ?1 
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τὴν µνήµην τῆς ἁγίας Δεοτόκου τὴν λιτὴν ἐν Βλαχέρναις καὶ ἐγκώμια 
λέγειν τῆς δεσποίνης, ὀνομάσας αὐτὴν Πανήγυριν. 

A. M. 6081 Κόσμου Της θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 
πα. ἔτη σπα’. Μαυρίκιος Χοσρόης 5 

ἔτη κ’. ἔτη A. 
Es α.. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων άλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίόκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Ἰωάννης Ἰωάννης Εὐλόγιος Γρηγόριος 19 
ἔτη uy. ἔτη x. Em xf. ἔτη x. 

η. εζ’. {. ^. 
Th. S. 210, 16 Tovro τῷ ἔτει | τεκνοποιηθεὶς ó βασιλεὺς Μαυρίκιος Χοσρόην, 

Tb. S. 191, ? TOv. βασιλέα Περσῶν, || «{ομετιανόν., ἐπίσκοπον Μελιτηνῆς, πρὺς 
Th. S. 208, 13 αὐτὸν ἐξέπεμφεν, τὸν ἴδιον συγγενῆ. | σὺν Ναρσῇ. τὴν ἡγεμονίαν 15 

τοῦ πολέμου τούτω καταπιστεύσας. OL τινες παραλαβόντες τὸν Χοσ- 

ρύην καὶ πάσας τὸς ᾿Ρωμαϊκὰς δυνάµεις εἰς τὴν Περσίδα εἰσβάλλου- 

Th. S. 219, 16 6ιν. | ὁ δὲ Βαρὰμ τοῦτο µαθών, τὰς περὶ αὐτὸν δυνάµεις ἀναλαβὼν 
ἐν τόπῳ ᾽4λεξανδρινῆς ὀνομαζομένῳ ἐστρατοπέδευσεν, κωλύειν olóus- 
vog τὰ ἐκ τῆς ᾽ἁρμενίας ἐρχόμενα στρατεύματα τοῦ μὴ ἐνωθῆναι τῷ 20 

Ναρσῇ. ἐκέλευσε γὰρ Μαυρίκιος Ἰωάννην τὺν Μυστάκωνα, τὺν τῆς 
᾽ἁρμενίας στρατηλάτην., ἀναλαβεῖν τὰ στρατεύματα καὶ ἑνωθῆναι τῷ 
Nagoi, τοῦ ἅμα συστήσασθαι τὸν πρὺς rov Βαρὰμ πόλεμον. διὰ 

δὲ τῆς νυκτὸς ἡνώθησαν πᾶσαι at ᾿Ρωμαϊκαὶ δυνάµεις καὶ παρετάξαντο 
κατὰ Βαράμ. ὁ δὲ Βαρὰμ πρὺς τὺ ὄρος ἐότρατοπέδευσε δειλίᾳ κατεχό- 25 

Th. S. 114, 23 µενος. πολέμου δὲ φοβεροῦ κροτηθέντος, ὁ Ναρσῆς τῶν Ἰνδικῶν 

καταφρονήσας Φηρίων τὴν µέσην τῶν βαρβάρων διέλυσε φάλαγγα. 

«1 B τούτου δὲ γενοµένου καὶ af λοιπαὶ τοῦ Βαρὸμ ἠσθένησαν φάλαγγες, 
καὶ γίνεται τοῦ τυράννου µεγάλη φυγή. ὁ δὲ Ναρσῆς ἁκατασχέτως 
διώκων ἀνήρει τοὺς Πέρσας, FE δὲ χιλιάδας ζωγρήσας πρὸς Χοσ- 30 

ρύην δεσµίους ἤγαγεν' ó δὲ Χοσρόης πάντας ἀνεῖλε τῷ δύρατι. 
ὕσοι δὲ Τοῦρκοι ἐτύγχανον, τούτους τῷ αὐτοκράτορι εἰς Βυζάντιον 
ἔπεμψεν. τῶν δὲ Τούρκων ἐν τοῖς µετώποις τὸν τύπον τοῦ σταυ- 

ροῦ διὰ µέλανος κεντητοῦ ἐχόντων. ἐρωτωμένων ὑπὺ τοῦ αὐτοκρά- 

11! ἔτη κ΄ g. — 11? ἔτη ιζ ef. — 11* ἔτη καὶ y. — 14 Μελιτινῆς codd.: 
— 15 συναρσή em  N«ooj d Ναρσήν c. — 16 τοῦτο y om. d. — 17 xal om. 
A. — εἰσβάλουσι hy. — 18 περὶ αὐτῶν y περὶ αὐτοῦ c. — 19 Αλεξανδρίνης ez 
(Ἠλεξανδριανά Th. 8). — 81 ἹΜνστάκωνα Th. S. Moverdxova z ΙΜουστάκονα 
xy Mustaconem A. — 22 καί] τοῦ µή y. — 28 τόν ante Βαρὰμ om. Ἡ. — 
24 πᾶσαι ἀμφύτεραι aí x. — Ῥωμαῖαι emx  Romaicae Α. — 26 κροτηθέρτος 
φοβεροῦ g. — Ναρσής x. — 26. 27 καταφρον. τῶν Ἰνδ. Θηρίων x. — διέλυσε τῶν 
βαρβάρων x. — 28 τοῦτο c. — γινομένου xy. — 29 µεγάλη τοῦ τυρ. φυγή κ. -- 
Ναρσής ceg. — 80 ἀνεῖλε g. — 84 κεντητοῦ διὰ µέλανος g. — ἐρωτ. δὲ 
ὑπό h. 
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τορος, ποίῳ τρόπω τοῦτο τὺ σημεῖον ἐπιφέρονται; ot Τοῦρκοι ἔφασκον 
πρὺ πολλῶν χρόνων λοιμὸν ἐν Τουρκία γενέσθαι, τινὰς δὲ τῶν ἐν 
αὐτοῖς Χριστιανῶν ὑποθέσθαι τοῦτο ποιῆσαι, ὡς ἐντεῦθεν σωτηρία 

κατὰ τὴν χώραν ἐγένετο. ὁ δὲ στρατὺς τῶν Ρωμαίων τὴν σκηνὴν 225 P 
5 τοῦ Βαρὰμ καὶ ró τοῦλδον παραλαβόντες μετὰ τῶν ἐλεφάντων v6 

Χοσρόῃ προσήνεγκαν. ὁ δὲ Βαρὰμ ἐπὶ τὰ ἐνδότερα µέρη τῆς lleg- 
σίδος τὴν φυγὴν ἐποιήσατο" καὶ οὕτως ὁ κατ αὐτὸν διαλύεται Th. B. 236, 21 
πόλεμος. | ὁ δὲ Χοσρόης μεγάλην νίκην ἀναδησάμενος τὸν ἴδιον 
ἀπέλαβε θρύνον καὶ ἐπινίκια εἰστία Ῥωμαίουςο. ὁ δὲ Ναρσῆς &va- 

10 ζευγνύων ἐπὶ τὰ ἴδια τῷ Χοσρόῃ ἔλεγεν' ""μέμνησο, Χοσρόη, τῆς 
παρούσης ἡμέρας. “Ρωμαῖοί σοι τὴν βασιλείαν χαρίζονται... Χοσ- 415 n 

ρύης δὲ τὴν δολοφονίαν δεδοικὼς ἐξήτει Μαυρίκιον χιλίους Ῥωμαίους 
εἰ φυλακὴν αὐτοῦ ἔχειν' ὁ δὲ ΙΜαυρύίκιος ἀγάπην πολλὴν πρὺς τὸν 
ῥάρβαρον κεκτηµένος ἐπλήρου τὸ αἴτημα αὐτοῦ. καὶ οὕτως ὁ Περ- 

15 σικὸς τῶν "Ρωμαίων κατεπέπαντο πόλεμος. | 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν A. M, 6083 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 
nap. ἔτη yz. Μαυρίκιος Χοσρόης 

ἔτη κ’. ἔτη à9. 
90 1. B. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Ἰωάννης Ἰωάννης Εὐλόγχιος Γρηγόριο 
ἔτη αγ. ἔτη κ’. ἔτη xf. ἔτη κό’. 

25 9’. uj. μα". S. 

Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Μαρτίῳ xs', ἰνδικτιῶνος q, τῇ ἡμέρα τοῦ 
ἁγίου πάσχα χρόνων τεσσάρων ἥμισυ ἐστέφθη Θεοδόσιος, ὃ υἱὸς 

τοῦ Μαυρικίου, ὑπὸ Ἰωάννου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει ὁ αὐτοκράτωρ Μαυρίκιος τὴν ἐκκλησίαν τῶν ἁγίων 
30 τεσσαράκοντα, ἣν ἀπήρξατο κτίζειν Τιβέριος, ἀνεπλήρωσεν ἐν τῇ 

Μέσῃ οὖσαν, ὄνπερ τόπον ἔλεγον πρώην εἶναι πραιτώριον. | εἰρήνης T». s. 235, 14 
δὲ βαθείας τὴν ἀνατολὴν καταλαβούσης, ᾽4βαρικὺς ἐπὶ τὴν Εὐρώπην 
ἐκύμαινε πόλεμος. διὰ τοῦτο ὁ αὐτοκρότωρ Μαυρίκιος τὰς δυνά- 

µεις ἀπὺ ἀνατολῆς ἐπὶ τὴν Θράκην µετήγαγεν. 

1 τοῦτο Om. y. —  λοιμοῦ-- γενέσθαι ο λιμοῦ---γενοµένου d. — 3. ὃ ἐν 
τοῖς -Ε. — 7 οὗτος ef. — κατ αὐτόν x κατ αὐτῶν xz κατ αὐτοῦ sec. m. f 
eorum Α. — 8. 9 r. (à, θρόνον ἀπέλαβεν Ἡ. — 9 καὶ ἔπιν. εστία Ῥωμ. om. dA 
(sed ef. Th. Β.). — Ναρσής ο, — 13 αὐτούς f. — 14 βάρβαρον] βάρμαδον g. — 
24* ἔτη 19΄ g. — 924* ἔτη κα y. — 25* κθ΄ g. — 26 Μαρτίῳ] Ὀκτωβρίω x. — 

ivdixrióvog h ü rell. — 21 πάσχα] dnuunroíov d. — 27. 38 ὁ υἱὸς Μαυρικίου 
τοῦ αὐτοκρφάτορος z. — 28 τοῦ Om. d. — τοῦ πατριάρχου h. — 30 ἀνεπλήρωσε] 
xal Ανδρόνικο «ἐκαλλώπισε m. 2 sprscr. ἐπ c. — 31 ὄνπερ πρώην ἔλεγον εἶναι g. 
— 32 Αβαρικός] Avaricum Α ὁ Μαυρίκιος codd. — 34 ἀπὸ τὴν ἀνατολήν v. 
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A. M. 6083 9. y. d. a9. al. κα. 
Th. S. 236, 1 | Τούτῳ τῷ ἔτει ἀρχομένου τοῦ ἔαρος, καὶ τῶν ταγμάτων τὴν 

Θράκην καταλαβόντων., ἐξῆλθε σὺν αὐτοῖς ὁ Μαυρύίκιος ἰδεῖν τὰ 
5 B ὑπὸ τῶν βαρβάρων κατεστραμμένα. ἡ δὲ αὐγούστα καὶ ὁ πατρι- 

άρχης καὶ ἡ σύγκλητος παρεκάλουν τὺν βασιλέα μὴ αὐτουργῆσαι 5 

πύλεμον, ἀλλὰ στρατηγῶ τοῦτον ἐγχειρίσαι' ὁ δὲ οὐ κατεδέξατο. 
ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐν τῷ Ἑβδόμῳ γέγονεν ἡλίου ἔκλειψις. ἐπεγί- 

Th. 5. 231,6 ψοντο δὲ καὶ ἐξαισίων πνευμάτων φυσήµατα. νότος βίαιος. | ἐν δὲ 
9 τῷ ᾿Ρηγίῳ ἐλθόντος. τῶν πενήτων τὰ πλήθη ἀργυρίοις ἐφυχαγώ- 

γησεν. ἐπὶ θήραν δὲ ἐξελθὼν ὁ αὐτοκράτωρ, ὖς ἄγριος παμµεγέθης 10 

κατὰ τοῦ καίσαρος ὥρμησεν. ὁ δὲ ἵππος διὰ τὸ φοβερὺν τοῦ δεά- 

µατος ἀποβαλεῖν τὸν καίσαρα ἐγχειρεῖ' ἐπὶ πολὺ δὲ ἀκαταστατήσας 
οὐκ ἠδυνήθη τὺν καίσαρα QU ὁ δὲ ὑς bx οὐδενὺς τρωθεὶς 

Th. S. 240, 1 ἀνεχώρησεν. | ἐπὶ τὴν Πείρινθον δὲ διὰ ναυτιλίας τὴν πορείαν 
ποιούµενος, ἀνέμων ἐξαισίων καὶ βροχῆς γενομένης. τῶν ναυτῶν 1b 

ἀπορησάντων, τὺ σκάφος ἐφέρετο τοῦ αὐτοκράτορος, ὥστε παραδόξως 
διασωθῆναι ἐν τῷ λεγοµένω zl«ovíg. τῇ δὲ νυκτὶ ἐκείνῃ γύναιον 
ἔτικτε καὶ βοὰς οἰκτρὰς ἠφίει' πρωῖας δὲ γενομένης, ἀπέστειλεν ὁ 

βασιλεὺς ἰδεῖν, τί τὸ συμβησόµενον. καὶ εἶδον παιδίον γεννηθὲν 
ὀφθαλμῶν καὶ βλεφάρων ἀμέτοχον, µήτε χεῖρας µήτε βραχίονας £yov, 20 

πρὸς δὲ τῷ ἰσχίω (yfhóog οὐρὰ προσφυῶς ὑπῆρχεν αὐτῷ. «τοῦτο δὲ ἰδὼν 
14 B ὁ βασιλεὺς ἀνελεῖν προσέταξεν.) ταύτῃ δὲ τῇ ἡμέρα ὁ ἵππος τοῦ βασι- 

λέως, ὃ τὸν χρυσοῦν περικείµενος κόσμον, ἀθρόως διερράγη πεσών. ὁ 
Th. S. 243, 15 δὲ βασιλεὺς τούτοις πᾶσιν οἰωνισάμενος, περίλυπος qv. τῇ δὲ ὑστεραία 

ἄνδρες τρεῖς Σκλαυινοὶ τὸ γένος, μηδέν τι σιδηροῦν περιβαλλόμενοι, 25 

ὑπὺ Ῥωμαίων ἐκρατήθησαν, κιθάρας µόνας βαστάζοντες. ὁ δὲ βασι- 
Λεὺς ἠρώτα. πόθεν τε εἶεν καὶ ποῦ τὰς διατριβὰς ἐποιοῦντο; o( δὲ 
τὸ μὲν γένος ἔφασαν πεφυκέναι Σκλαυινοί' πρὺς τῷ τέλει δὲ τοῦ 

δυτικοῦ ὠκηκέναι ὠκεανοῦ' rov δὲ Χαγάνον πρὺς αὐτοὺς πρεσβείαν 

πέµψαι καὶ δῶρα τοῖς ἐθνάρχαις αὐτῶν τοῦ συμμαχῆσαι αὐτῷ κατὰ 30 

2 ἐρχομένον hy. — 8 ἐξῆλθε om. em. — ὁ om. f. — 4 ἀπό X. — κατ- 
εστρεμµένα C. — αὐγοῦστα fg. — 6 σερατηγόν g. — ἐγχειρῆσαι codd. — 
7 Ἑβδόύμῳ Α Th. S. πολέμῳ codd. — 8 νῶτος hy ἐκ νότου d. — βιαῖος xy. — 
10 ὁ αὐτοκράτωρ 0m. À. — 9g] εἷς e. — 11 θεάματος] miraculi A. — 14 Πήριν- 
Φον hy. — ναυτηλίας codd. praeter c. — 15 γινοµένης g. — 16 ἐπεφέρετο h. 
— 11 iv róxo λεγοµένω legisse vid. A. — 4uovío z. — 18 φωνάς X voces À 
sed gor ctiam Th. S. — 19 τί om. cy. — ἴδον y ἴδεν h. — 31 tovto — 
39 προσέταξεν add. ex A (cf. Th. S.) om. codd. — 923 χρυσόν xy. — 34 olo- 
νησάµενος dhy. — 925 τρεῖς om. y. — Σκλαβῖνοι g item v. 28. — μηδέν 
τισι σιδ. cem μηδέν τι σιδηροῦν f sed δὲν im li. — 30 µόνον x. — 97 τε 
om. y. — εἶναι m. — 398 γένος] ἔθνος c. — ἴφασκον d. — 39 δυτικοῦ 
Om. g. — ᾠκηκέναι ὠκεανοῦ x ὠκεανοῦ ὠκηκέναι yz habitare oceani À. — 
30 αὐτόν g. 
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Pouatcv: οἱ δὲ ταξίαρχοι αὐτῶν ἀπέστειλαν αὐτοὺς ὀπολογήσασθαι 
τῷ Χαγάνω, ὅτι οὐ δύνανται διὰ τὸ µῆκος τῆς ὁδοῦ ἀποστεῖλαι 

αὐτῷ συμµαχίαν. ὀκτωκαίδεκα γὰρ μηνῶν ἔφασκον ποιήσασθαι ὁδοι- 

πορίαν καὶ οὕτω τοῖς Ῥωμαίοις περιπεσεῖν' κιθάρας δὲ περιφέρεσθαι 
6 ὡς μὴ εἰδότας ὅπλα περιβαλέσθαι τινά, τῆς χώρας αὐτῶν ἀγνοούσης 

τὺ σίδηρον. ὃ δὲ αὐτοκρότωρ ΘΒαυμάσας τήν τε ἡλικίαν καὶ τὰ 

μεγέθη τοῦ σώματος αὐτῶν, ἐπαινέσας εἰς ᾿Ηράκλειαν αὐτοὺς παρ- 

έπεμφεν. | καταλαβὼν δὲ τὴν ᾽γχίαλον καὶ µαθών. Ort πρέσβεις εἰς Th. 8. 245, 13 
τὸ Βυζάντιον Περσῶν τε καὶ Φράγγων παρεγένοντο, ὑπέστρεψεν εἰς 

10 τὰ βασίλεια. || 

00. ια. κ. £y. κβ. A. M. 6084 

| Τούτῳ τῷ ἔτει ὁ Χαγάνος ἐξήτει προσθήκας ταῖς συνθήκαις DP S aus s 
λαμβάνειν, 6 δὲ αὐτοκράτωρ τοὺς λόγους τοῦ βαρβάρου οὐ παρ- 

εδέξατο. διὰ τοῦτο ὁ Χαγάνος ἤρατο πάλιν τὺν πύλεμον καὶ πολι- 

15 ορκεῖ τὴν Σιγγιδόνα καὶ στρατοπεδεύει κατὰ τὸ Σέρμιον. | ὁ δὲ τν, Β. 11, 8 
αὐτοκράτωρ στρατηγὸὺν τῆς Εὐρώπης χειροτονεῖ τὸν Πρίσκον. ὃ δὲ 
Πρίσκος Σαλβιανὺν ὑποστρότηγον ποιήσας προτρέχειν ἐκέλευσεν' καὶ sn» 

κατὰ τῶν βαρβάρων χωρήσαντες συγκρυτοῦσι πόλεμον, καὶ νικῶσι 

Ῥωμαῖοι. ὁ ài Χαγάνος τοῦτο ἀκηκοώς. ὀναλαβὼν τὰς δυνάµεις 

90 ἐχώρει πρὺς πύλεμον. ὁ δὲ Σαλβιανὺς ἰδὼν τὰ πλήθη καὶ κατα- 
πλαγεὶς πρὺς Πρίσκον ἀφικνεῖται. γνοὺς δὲ ὁ Χαγάνος τὴν τῶν 
Ῥωμαίων ὑποχώρησιν εἰς ᾽αγχίαλον ἐξέρχεται ἤτοι εἰς τὺν ἅγιον 
᾿4λέξανδρον καὶ τοῦτον τῷ παμφάγω πυρὶ παραδέδωκεν. μεταβὰς 

δὲ εἰς τὸ «ριζίπερα ἐπιχειρεῖ ἐκπορθῆσαι τὸ πόλισμα πολιορκητικὰ 
35 ἐξεργασάμενος ὄργανα. of δὲ τὰ «ριζίπερα οἰκοῦντες ἐπίπλαστον 

ἀντεπαρετάξαντο Δράσος. τάς τε γὰρ πύλας ἀναπετάσαντες ἠπείλουν 

τοῖς βαρβάροις πολεμεῖν ἐν δειλία ἐξαισίῳ ὄντες. τότε δὴ τότε Oeic 

τις αὐτοῖς ἐπέστη δύναμις. μµεσούσης γὰρ ἡμέρας ὁρᾶν ἔδοξαν of 
βάρβαροι ᾿Ῥωμαίων δυνάµεις ἐπεξιούσας τοῦ ἄστεως, καὶ μέλλειν aw n 

30 δυµπλέκεσθαι, καὶ καταπλαγέντες συντόνῳ φυγῇ ἀποδιδράσκουσι καὶ 

1 ταξιάρχαι gj et f sec. im. αι ex οι ut vid. correctum. — 9 δύναται y. — 3 γάρ d 
enim A δέ rell. — 6 τὸ] τὸν df manu corr. — 7 τῶν σωμάτων z, — 9 τε om. y. — 
Φραγγάνων f. — 11 x] x0' ο. — 12 ταῖς συνθήκαις om. y. — 13 λαβεῖν d. 
— 14 ἤρατο hx ἠράτο em. — 15 Σέρμειον y Σερμεῖον h Sirmium A. — 
κατὰ τοῦ Xeguíov? — 16 τὸν Πρίσκον χειροτονεὲ x. — 20 Σαλβίνος d. — 29 toi] 
εἶτοι h deinceps A εἶταὶ (ἐντεῦθεν Th. S). — 394 ἀριζήπερα gx «Αριτζί- 
περα h. — πολιτικά gy. — 26 Αριζήπερα gx «ἰρατζίπερα h. — 25.26 ἐπὶ 
mAsicrov ἀντεπαρετάξαντο Βράσος x ἐπὶ πλεϊστόν τε παρετάξαντο Ogdcos z 
ἐπὶ πλεὶστόν (ἐπίπλειστόν em) τε παρέταξαν τὸ θράσος y diutius e diverso 
aciem direxerunt A correxit Combefia (sig ἐπέπλαστον θράσος ἐφοίτησαν ΤΗ. 8.). 
— 91 ἐν διαλέξεσι ὄντες xz. — 27.98 Φεῖαί τις (Üsírig ο θεϊκή τις m) αὐτοῖς 
ἐπέστησαν δυνάμεις y. — 39 ἄστεος ο. 
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ἐπὶ τὴν Πείρινθον γίνονται. ὁ δὲ Πρίσκος μηδὲ δεωρεῖν φέρων 
τὰ πλήθη τῶν βαρβάρων, εἰς τὺ Τζουφουλὸν εἰσελδὼν τὸ φρούριον 

ἠσφαλίζετο. ὁ δὲ βάρβαρος τὺν Πρίσκον πολιορκεῖν ἐνεχείρει. || 
Th. S. 249, 15 ταῦτα δὲ ἀκηκοὼς Μαυρίκιος διηπόρει, τέ δρᾶσαι, εὐβουλία δὲ κατα- 

στρατηγεῖ τῆς ἀπείρου δυνάµεως' καὶ. ἕνα τῶν ἐκσκουβιτόρων µεγά- 5 

λαις δωρεαῖς καὶ ὑποσχέσεσι πείθει Éxovrl περιπεσεῖν τοῖς βαρβάροις: 
καὶ δίδωσιν αὐτῷ πρὺς Πρίσκον γράμματα περιέχοντα τάδε" "rà 

ἐνδοξοτάτῳ στρατηγῶ Πρίσκω. τὴν ἀλιτηρίαν τῶν βαρβάρων ἐγχεί- 

ρησιν μὴ δειλιάσῃς' πρὺς γὰρ ἀπώλειαν αὐτῶν τοῦτο γέγονεν. 

γίνωσκε γὰρ ὅτι μετὰ πολλῆς αἰσχύνης ἔχει ὁ Χαγάνος ὑποστρέψαι 10 
εἰς τὴν ἀφιερωθεῖσαν αὐτῷ ὑπὸ '"Pouaíov χώραν. διὰ τοῦτο καρ- 

τερήσῃ ἡ σὴ ἐνδοξότης ἐν Τζουρουλῶ περιρέµβων αὐτούς. πέµποµεν 
γὰρ διὰ ΔΒαλάσσης πλοῖα καὶ αἰχμαλωτίζομεν τὰς φαμιλίας αὐτῶν. 
καὶ ἀναγκάζεται μετὰ αἰσχύνης καὶ ζημίας εἰς τὰ ἴδια ὑποστρέψαι." 
ὁ δὲ Χαγάνος κρατήσας τὰ γράμματα καὶ ἀναγνοὺς γίνεται περιδεής. 15 

4 B καὶ συνθήκας πρὺς τὸν Πρίσκον διαθέµενος καὶ εἰρηνεύσας ἐπὶ δώ- 
ροις ὀλίγοις καὶ ἀναξιολόγοις εἰς τὴν ἑαυτοῦ ἐπανέζευξε γῆν μετὰ 
φυγῆς κραταιᾶς. | 

A. M. 6085 Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος ᾽Αμὼς ἔτη qj. 
ια. ε. aD. α. ad. xy. 20 

| Tovro τῷ ἔτει ὁ αὐτοκράτωρ Μαυρίκιος vov Πρίσκον σὺν 

πάσαις ταῖς Ρωμαϊκαῖς δυνάµεσιν ἐπὶ τὸν Ἴστρον ποταμὺν ἔπεμψεν, 
Th. Β. 251, 15 ὥστε τὰ Σκλαυινῶν vy διαπερᾶσαι κωλύσῃ. | τούτου δὲ ἐλθόντος 

ἐπὶ τὺν «ορόστολον, ὁ Χαγάνος μαθὼν πρέσβεις ἐξέπεμψε πρὺς 
Th. S. 353, 1 αὐτόν, καὶ κατῃτιᾶτο ᾿Ῥωμαίους ἔναρξιν τῷ πολέμω διδόντας. | ὁ δὲ 25 

Πρίσκος ἀπελογεῖτο, ὅτι "o0 πρὺς ᾽4βάρους τὺν πόλεμον ποιῆσαι 

παραγέγονα, ἀλλὰ πρὺς τὰ Σκλαυινῶν ἔθνη ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος 
ἀπεστάλην. ἀκηκοὼς δὲ ὁ Πρίσκος, ὅτι ᾿ρδάγαστος τὰ πλήθη τῶν 
Ζκλαυινῶν πρὸς τὸ πραιδεύειν διεσκόρπισεν, διαπεράσας τὸν "Iovgov 

$28 P 
Th. S. 251, 1 

1 ἐπὶ] ἕως em. — Πήρινθον hy. — μηδέ] µή y. — φέρων] θέλων x om. g 
nec—ferre — valens A (φέρειν οὐκ ἔχων Th. 8). — 2 Τζουρουλόν h Ίζούρου- 
Aov d Τζούρουλλον em ἸΤζουροῦλλον c Τζουρουλλόν fg 'Tzurulum Α. — τό 
om. z. — 4 δράσαι fhm δράσοι g. — εὐβουλίᾳα Goar. A ἁβουλίᾳ codd. corr. 
in fm. — 5 infinitam barbarorum virtutem A. — ἐκσκουβητόρων x ἐκσουβιτό- 
eov f ἐξκουβιτόρων g. — 6 πείθειν y. — 1 περιέχοντα δὲ e ἔχον τάδε τη. — 
8 ἁλητηρίαν gy ἁλιτήριον d. — 9 δειλιάσας g. — 10 ἔχει-- ὑποστρέψαι] ὑπο- 
στρέψει h. revertetur A. — 11 καρτερήσει cg. — 12 Ἰζουρουλῷ dh Tfovoovio 
y Ίζουρουλφ Sine acc. ο Ἰζουρουλλῷ g. — αὐτόν c. — 15 τὰς gap. αὐτῶν] 
αὐτούς ᾳ. — φαμηλίας ehmx φαμελίας f. — 16 ἐπὶ ὀλέγοις δώροις x. — 11 ἀξιο- 
Ίόγοις ο. — 19 Ἁμῶς yz. — 31 τὸν Πρίσκον om. gy. — 91.92 συμπάσαις h. 
— 93 Σκλαβίνων g item v. v. 27, 29, el ubique fere in sqq. — 24 τὸ d. Xx 
(τήν Th. 8). — 4aoóarolov gx. — 25 κατῃᾶτο y. — 36 ὅτι-- 28 ὁ Πρίσκος 
om. y. — 26 τοὺς Αβάρους h τοὺς βαρβάρους g βαρβάρους (om. rovg) x 
barbaros A. 
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µεσούσης νυκτὸς ἀδοκήτως τῷ ᾽4ρδαγάστῳω συνέµιξεν. ὁ δὲ ᾿4ρδά- 
γαστος τοῦ κινδύνου αἰσθόμενος ἵππου τε γυμνοῦ ἐπιβὰς μόλις 

διασώζεται. οἱ δὲ ᾿Ρωμαῖοι ἀνελόντες πλήθη Σκλαυινῶν καὶ τὴν 

περὶ τὺν ᾽άρδάγαστον διατεµόντες χώραν αἰχμαλωσίας τε κρατήσαν- 

τες || πολλοὺς εἰς τὸ Βυζάντιον ἔπεμπον διὰ Τατίμερος. ὁ δὲ Τατίμερ Th. S. 256, 1 
ἐκλύτως τὴν πορείαν ποιούµενος καὶ εἰς µέθην καὶ τρυφὴν ἐπιδιδοὺς 418 n 

ἡμέλει. καὶ τῇ τρίτη ἡμέρα πλήθη Σκλαυινῶν ἐπιτίθενται αὐτῷ" 
καὶ δειλία συσχεθείς, φεύγων εἰς τὸ Βυξάντιον ἦκεν. oí δὲ σὺν 
αὐτῷ Ρωμαῖοι ἐγκρατῶς τοῖς Σκλαυινοῖς μαχησάµενοι κρατοῦσι τῶν 

βαρβάρων παραδόξως καὶ εἰς τὸ Βυζάντιον τὴν αἰχμαλωσίαν τῷ 
βασιλεῖ ἀποσώζουσιν' ὃ δὲ αὐτοκράτωρ εὐφρανθεὶς εὐχαριστηρίους 

ὕμνους μετὰ πάσης τῆς πόλεως τῷ Θεῷ προσέφερεν. ὁ δὲ Πρίσκος 

δαρρήσας εἰς τὰ ἐσώτερα µέρη τῶν Σκλαυινῶν ἐχώρει. | Γήπαις δὲ Tw. Β. 101, 14 
ἀνὴρ τῆς θρησκείας τῶν Χριστιανῶν ὑπάρχων αὐτομολεῖ πρὺς 'Po- 

µαίους καὶ τὴν εἴσοδον τοῖς ᾿Ρωμαίοις ὑπέδειξεν' καὶ τῶν βαρβάρων 
ἐκράτησαν' ἔφησε δὲ καὶ Μουσούκιον. τὸν ῥῆγα τῶν βαρβάρων, ἀπὺ 

τριάκοντα σηµείων διάγειν. | προδοσία δὲ τοῦ ΓΓήπαιδος διαβὰς τὸν Th. S. 259, 19 

ποταμὺν óÓ Πρίσκος µεσούσης νυκτὺς εὑρίσκει τὺν ἸΜουσούκιον 
διεφθαρµένον τῇ μµέθῃ' ἐπιτάφιον γὰρ ἑορτὴν τοῦ (lov ἀδελφοῦ 
ἑώρταξεν' καὶ τοῦτον συλλαβόμενος ζῶντα φόνον πολὺν ἐν τοῖς 

βαρβάροις εἰργάσατο. πολλῆς δὲ αἰχμαλωσίας κρατήσαντες τρυφῇ 

καὶ µέθῃ ἑαυτοὺς ἐκδεδώκασιν. συναθροισθέντες δὲ ol βάρβαροι 
τοῖς νενικηκόσιν ἐφίστανται' καὶ ἦν ἂν ἡ ἀντίδοσις χαλεπωτέρα τῆς 19 P 
προὐπαρξάσης ἀνδραγαθίας., εἰ μὴ ὁ Γένζων μετὰ τῆς πεξικῆς δυ- 419 n 
νάµεως τῶν Ῥωμαίων ἐπιστὰς µάχῃ κραταιᾷ διεκώλυσε τὰςρ ὁρμὰς 

τῶν βαρβάρων. ὁ δὲ Πρίσκος τοὺς τὴν φφρουρὰν αὐτῷ πεπιστευ- 

µένους ἀνεσκολόπισεν. | 
Tà à' αὐτῷ χρόνω καὶ Παῦλος, ὁ τοῦ βασιλέως πατήρ, ἐτελεύ- 

τησεν ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἐτάφη ἐν τοῖς βασιλικοῖς µνήµα- 

σιν’ ὁμοίως καὶ ᾽άναστασία ἡ αὐγούστα, ἡ πενθερὰ Μαυρικίου, γυνὴ 
δὲ Τιβερίου τοῦ βασιλέως, καὶ αὐτὴ ἐτάφη μετὰ Τιβερίου, τοῦ 
ἀνδρὺς αὐτῆς. 

1 τῆς νυκτός hy. — Αρδάγας em. — 5 πολλῆς vertit Α. — τὸ om. hy. — 
διὰ Τατήμερος hx διὰ Τήμερος y δαιτίµερος ᾳ (Τατίμερ Th. $.. — Teríuso g 
Τατήμερ hx Τάτητως y. — 5 τρίτῃ] ἕκτῃ Th. Β. — 8 τὸ om. cy. — 10 παρα- 
δόξως] gloriosissime A. — sig τὸ Βυζ. non vertit À. — τῷ βασιλεὶ om, y. 
— 11 εὐχαριστηρίοις ὄμνοις Cg. — 13 τῇ Ororóxo m. — προσέφερον c. — 
18 ἐσσώτερα Í. — 14 θρακείας e. — 16 ἐκράτησαν xz ἐκράτησεν y tenuit A. 
— Movceosyiv g Μουσοῦκον d (Μουσώκιον Th. Β.). — ῥήγα dfh. — 18 τῆς 
νυκτός dfh. --- Μουσούγιον g Musacium A. — 30 ἑόρταζεν xy. — φόβον h. 
— 992 favroig g. — 38 ἀντίδρασις g. — 925 διέλυσε g. — 38 τῷ ὃ) αὐτῷ — 
82 αὐτῆς om. dA. — 30 7j αὐτοῦ αὐγ. f. — αὐγοῦστα g sine acc. f. — 31 αὐτῇ 
em αὕτη c. | 
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Κόσμου Της Βείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 

απς’. y φπς’. Μαυρίκιος Χοσρόης 
ἔτη κ’. ἔτη M. 
ip. g. 

Κωνσταντ. — 'legogoléóucv Αλεξανδρείας  ᾽Αντιοχείας 
ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Ἰωάννης ᾽μὼς Εὐλόγιος Γρηγόριος 
ἔτη αγ’. ἔτη η. ἔτη αζ’. En xà. 
w. , μ΄. κό’. 

| Τούτῳ τῷ ἔτει τοῦ Πρίσκου πάλιν τὺν Ἴστρον καταλαβόντος 
καὶ τὰ Σκλαυινῶν ἕθνη πραιδεύσαντος καὶ πολλὴν αἰχμαλωσίαν τῷ 
βασιλεῖ ἀναπέμψαντος, ὁ βασιλεὺς τὸν Τατίμερα ἀποστείλας πρὺς 
Πρίσκον παρακελεύεται αὐτόθι τὸν χειμῶνα διατρῖψαι τοὺς 'Ῥωμαίους 

καιρόν. of δὲ ᾿Ῥωμαῖοι τοῦτο µεμαθηκότες ἀντέλεγον, ὡς οὐκ ἐν- 
δέχεται τοῦτο γενέσθαι διά τε τὰ πλήθη τῶν βαρβάρων καὶ τὸ 
πολεμίαν ὑπεῖναι τὴν χώραν καὶ τὰ φύχη ἀφόρητα. ὁὃ δὲ Πρίσκος 

λόγοις πιθανοῖς ἔπεισεν αὐτοὺς ἐκεῖ χειµάσαι καὶ τὴν τοῦ βασιλέως 
κέλευσιν πληρῶσαι. | ὁ δὲ βασιλεὺς Μαυρίκιος ταῦτα ἀκηκοὼς Ou- 

λιππικόν, τὸν ἴδιον γαμβρόν, τὸν τῆς ἀνατολῆς στρατηγόν, ἐποίησε : 

κόμητα τῶν ἐκσκουβιτόρων δαρρῶν αὐτῷ. ὡς τὴν αὐτοῦ ἀδελφὴν 
αὐτῷ ζεύξας.. ὁ δὲ Φιλιππικὺς ἤρξατο κτίξειν ἐν Χρυσοπόλει τὴν 
μονὴν τῆς παναγίας δεσποίνης ἡμῶν €zoróxov καὶ παλάτιον ἐν αὐτῇ 

ὀφεῖλον ὑποδέχεσθαι Μαυρύίκιον τὺν βασιλέα καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ, 

ποιήσας ἐχθυοτροφεῖα καὶ παραδείσια ἔνδοθεν [ἔσω] εἰς τὴν 8ερα- 

πείαν αὐτοῦ, καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει τὴν οἰκίαν τὴν ἐπιλεγομένην 

τὰ Φιλιππικοῦ. 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Κυριακὺς Fry τα’. 
᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος ᾽4ναστάσιος «πάλιν» Fry s. 

g. t£. α. y. τι. w. 

| Tovro τῷ ἔτει εἰς τὰ τοῦ Βυζαντίου προάστεια τίκτονται 

τέρατα. παιδίον τετράπουν., καὶ ἄλλο δικόρυφον. λέγουσι δὲ οἱ τὰς 
ἱστορίας ἐπιμελῶς ἐγγράφοντες μὴ σηµαίνειν ἀγαθὰ ταῖς πύλεσιν, 

6! Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Εὐλόγιος ἔτη κζ κε (omissis Hierosol, 
ct Alexandr. episcopis) h. — 85 Ἁμῶς fgm sine acc. ο. — 9* ἔτη «xq f. — 
11 Ἵσερον z. — 18 ἀναπέμφοντος d. — Τατήμερα ch. — 14 χειμῶνος Goar. — 
15 µαθόντες g. — 17 ὑπομεῖναι h. — καὶ τὰ φύχη om. y. — 18 πειθανοῖς 
hy. — αὐτοῖς g. — ἐκεῖσε yz. — 18 καὶ-- 19 πληρῶσαι om. h. — 91 ἔκσκουβη- 
τόρων hx ἐκσουβιτόρων f ἐξκουβιτώρων g. — 33 ζεύξας αὐτῷ z αὐτῷ ἔζευ- 
ἔεν y. — 38 ἡμῶν δεσποίνης g. — 38. 24 iv αὐτῇ iv ᾧ ὀφ. h. — 94 ὀφείλων 
dg. — 25 ποιήσας —96 αὐτοῦ om. h. — 95 ἰχθυτροφεῖα (-φία em) gy. — ἕν- 
δοθεν ἔσω cgx ἔσωθεν (ἔσοθεν em) ἔσω y ἔσω uncis incl. Classen. — 29 πάλιν 
add. ex A om, codd. — v. 30 om. f. — 30 is] ιβ codd. — Gregorium papám 
IHomanum ad hunc annum adnotat A. — 32 δύο κορυφῶν y. — 33 ἐπιμελῶς om. 
X, - yQ&qorreg X συγγράφοντες cum Th. S.? — zgosguaívtiv Georg. Mon. p. 555. 
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ἐν αἷς ἂν τεχθῶσι τὰ τοιαῦτα. ὁ δὲ βασιλεὺς τὺν Πρίσκον τῆς 

στρατηγίας ἀποπαύει, Πέτρον δέ, τὺν ἑαυτοῦ ἀδελφόν, στρατηγὺν 

τῆς δυνάµεως ποιεῖται Ῥωμαίων. ὁ μὲν οὖν Πρίσκος τὰς δυνά. 
µεις ἀράμενος πρὶν ἢ τὺν Πέτρον φθάσαι διαπερᾷ τὺν ποτα- 
uóv' ὁ δὲ Χαγάνος τὴν µετάβασιν τοῦ ᾿Ῥωμαϊκοῦ λαοῦ ἀκηκοὼς λίαν 

ἐθαύμαξε καὶ πρὺς τὸν Πρίσκον ἀπέστειλεν, μαθεῖν τὴν αἰτίαν 
ἐπιζητῶν καὶ μοῖραν λαβεῖν τῆς πραίδας καὶ οὕτω τὸν ποταμὺν 

διανήξασθαι. λίαν γὰρ ἐχαλέπαινεν ἐπὶ τοῖς εὐτυχήμασι τῶν 'Po- 
µαίων. | πέµπει τοίνυν ὁ Πρίσκος περὶ τούτων πρὺς τὺν Χαγάνον 

πρέσβιν Θεόδωρον τὸν («rgóv ἀγχινοία καὶ συνέσει κεκοσµηµένον. 

οὗτος ἑωρακὼς τὺν Χαγάνον µέγα φρονοῦντα καὶ τὸς ἀποκρίσεις 
ἀλαζονικώτερον ποιούµενον (ἠπείλει γὰρ πάντων τῶν ἐθνῶν αὐτὸν 
εἶναι κύριον) διηγήµατι παλαιῶ τὸν βαρβαρικὺν κατεπράῦνε τῦφον. 

ἔφασκε γάρ: ""ἄκουσον, Χαγάνε, ἐπωφελοῦς διηγήματος. Σεσῶστρις, 

ὁ τῶν Αἰγυπτίων βασιλεύς, περιφανής τε καὶ λίαν εὐδαίμων, τῷ 
πλούτῳ λαμπρὺς καὶ ταῖς δυνάµεσιν ἀκαταμάχητος, πλεῖστα καὶ μεγάλα 
ἐδουλώσατο ἔθνη" ἐντεῦθεν εἰς ἀλαζονείαν περιπεσών, χρυσοκόλλητον 
ὄχημα ἐκ λίθων τιµίων κατασκευάσας ἐπικάθηται τούτῳ καὶ ὑπο- 

βάλλει τῷ ζυγῷ τῶν ἠττηθέντων βασιλέων τέσσαρας ἕλκειν τὸ ὄχημα. 

τούτου δὲ γινομένου ἐν ἐπισήμω ἑορτῇ, εἷς τῶν τεσσάρων βασιλέων 

συχνῶς τὺ ὕμμα ἐπέστρεφεν εἰς τοὐπίσω καὶ τὸν τροχὺν ἑώρα xv- 
λιόμενον’ τῷ δὲ Σεσώστρει ἐπερωτῶντι, διὰ ví ὄπισθεν ἐπιστηρίξεις 
τὰ ὄμματα:” τοῦτον εἰπεῖν" "rov τροχὺν θαυμάζω ἀστατοῦντα καὶ 
ἄλλοτε ἄλλως κινούµενον, καὶ ποτὲ μὲν τὰ ὑψηλὰ ταπεινοῦντα, αὖθις 
δὲ τὰ ταπεινὰ ὀνυφοῦντα.. τὺν δὲ Σεσῶστριν συνετῶς τὴν παρα- 
βολὴν ἐπισκέφαντα νομοθετῆσαι τὸ µηκέτι τοὺς βασιλεῖς ἕλκειν TO 

ὕχημα.”. ὁ δὲ Χαγάνος ταῦτα ἀκηκοὼς καὶ ὑπογελάσας ἔφησε τὴν 
εἰρήνην ἄγειν, τῇ δὲ προαιρέσει Πρίσκου, εἴ τι ἂν 8έλῃ τῶν λαφύ- 

gov τὺν Χαγάνον τιμῆσαι. ὁ δὲ Πρίσκος τὴν αἰχμαλωσίαν ἀπέδωκε 

1 ἐν olg em. — ἂν om. z. — 4 διεπέρα g. — Ἱ Χαγάνου ὃ) ἐμποδὼν 
ywopévov Πρίσκῳ τὸν ποταμὸν διανήξεσθαι Niceph, — οὗτος y. — 10 πφέσβιν 
Th. S. πρέσβη» c legatum Α πρέσβεις ἆ πρεσβείαν yz. — 12 τῶν om. f. — 
14 παλαιοῦ καὶ ἐπωφελοῦς Niceph. παλαιοῦ καὶ λίαν σοφοῦ Th. S. Qua re 
παλαιοῦ καὶ inserendum videtur. --- Σεσώστρις ο «Σέσωστρις ᾳ Σεσώστρης d 
Σεσόστρης y Σεσόπτρης h. — 17 ἔθνη ἐδουλώσατο h. -— 18 τοῦτο y. — 19 τεσ- 
σάρων h. — 30 γενοµένου d. — ἑορτ Th. S. festivitate A ἐν ἐπισήμω μιᾷ 
ἑορτῆς ἡμέρᾳ Niceph. ἑστῶτι codd. fotos? — 21 τὸ ἅρμα h. — slg τὰ 
ὀπίσω f. — 22 τῷ δὲ Σεσώστρει (ῴεσωστρει sime acc. c. Σεσῶστρι Ἡ Σεσώστερῃ d 
Σέσωστρι g) ἐπερωτῶντι xz τὸν δὲ Σεσώστρην (Φέσωστρην {) ἐπερωτῶντα 
y. — ἐπιστηρίζεις Th. S. Α ἐπιστηρίζει codd. — 34. 26 αὖθις τά efh ποτὲ à" 
αὖθις τά m, — 5ὔ Σεσώστριν e Σεσώστρην dy Σέσωσεριν απ Σεσόστρι» h. — 
τὴν παραβολὴν ἐπισκ. ΧΑ τὴν ἀκοὴν ἐπιοκ. y τὴν παραβολὴν dxojv ἐπισκ. h 
τὴν παραβολὴν τῇ ἀκοῇ ἔπισκ. ᾳ. — 36 τὸ] τοῦ y. — 21 ἀκούσας ταῦτα X. — 

98 εἴ τι] ὅτι d. 
ἘΤΠΕΟΡΗΑΝΙΕ CHEON. l|. 18 

cf. Niceph. 

421 B 

'Th. 8. 

432 B 

H.ece) X VIII, 29 

9364, 16 
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τῷ Χαγάνω ὑπὲρ τῆς διαβάσεως. τὰ δὲ λάφυρα πάντα λαβὼν ἀκιν- 
δύνως τὸν ποταμὺν διεπέρασεν. ὁ δὲ Χαγάνος ταῦτα δεξάµενος 

ἤσθη µεγάλως' καὶ ὁ Πρίσκος εἰς Βυζάντιον ἧκεν. ὃ δὲ Πέτρος τὴν 
στρατηγίαν παρέλαβεν. | 

κα. αι απ. 4. ap. B. 

| Τούτω τῷ rs ἐκέλευσεν Ó βασιλεὺς Πέτρῳ τῷ στρατηγῶ, 
ὥστε τὴν τρίτην μοῖραν τῆς ῥόγας διὰ χρυσοῦ τοὺς ᾿Ῥωμαίους λαβεῖν, 
καὶ τὴν τρίτην δι ὅπλων., τὴν δὲ ἑτέραν τρίτην δι ἐσθῆτος παν- 
τοίαφ. οἱ τοίνυν “Ῥωμαῖοι τοῦτο ἀκηκούτες πρὺς τυραννίδα ἐἑτρέ- 

ποντο. ὅ δὲ στρατηγὺς φοβηθεὶς τοῖς στρατοπέδοις ἀπελογεῖτο, ὡς 

οὐκ ἀληθὲς τοῦτό ἐστιν. καὶ ἐπεδείκνυε τῷ στρατῷ ἕτερα γράμματα 
παρακελευόµενα αὐτῷ, ὥστε τοὺς ἀριστεύσαντας καὶ ἐκ τῶν κινδύ- 

vov διασωθέντας ἐν ταῖς πόλεσιν ἀναπαύεσθαι καὶ γηροτροφεῖσθαι 

ἐκ τῶν δηµοσίων, τοὺς δὲ παϊδας τῶν στρατιωτῶν εἰς τοὺς τόπους 

τῶν οὐκείων γονέων ἐγγράφεσθαι' καὶ ταύτῃ τῇ πιθανότητι τὸν λαὺν 

κατεπράῦνεν, καὶ τὺν καίσαρα ἀνευφήμησαν. | ταῦτα δὲ ὁ Πέτρος 
τῷ βασιλεῖ κατεµήνυσεν. ἐλθὼν δὲ ἐπὶ Μαρκιανούπολιν ἀποστέλλει 

χιλίους προτρέχειν. οὗτοι περιτυχόντες Σκλαυινοῖς ἐπιφερομένοις 

Ῥωμαϊκὴν λεηλασίαν πολλὴν τούτους τρέπονται" o( δὲ βάρβαροι τὴν 

αἰχμαλωσίαν ἀποσφάξαντες ....... καὶ αἰχμαλωσίας πολλῆς κρατή- 

σαντες ἐπὶ τὰ ᾿Ρωμαϊκὰ ὑπέστρέψαν. | 
Τῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει ἔκτισεν ὃ βασιλεὺς τὺ ἡλιακὺν τῆς Μαγναύρας 

τὺ στρογγύλον’ καὶ ἔστησεν ἐν τῷ μεσιαύλω τὴν (cv στήλην. καὶ 

ἀπέθετο ἐκεῖ TO. ἁρμαμέντον. 

wu. 9. y. 8g. aq. y. 

| Τούτω τῷ ἔτει Πέτρου τοῦ στρατηγοῦ κυνηγοῦντος, καὶ vog 

ἀγρίου αὐτῷ συναντήσαντος, τὸν πόδα τούτου ἐν δένδρω ἐξέθλιψεν. 
καὶ ἀφορήτοις ὀδύναις χρόνω πολλῷ ἐνοσιλεύετο. Ó δὲ αὐτοκρότωρ 
γράμμασιν αἰσχίστοις καὶ ὀνειδισμοῖς ἀφορήτοις αὐτὺν περιέβαλεν 

ἀκούων Σκλαυινὰ ἔθνη κατὰ τοῦ Βυζαντίου κινεῖσθαι. | ὁ δὲ Πέ- 
τρος βιασάµενος εἰς Νόβας παρεγένετο. | of δὲ τῆς πόλεως ἐπίσημοι 

στρατιῶται ἅμα τῷ ἐπισκόπῳ τῷ στρατηγῶ ὑπήντων' οὓς ἰδὼν Ó 

4 στρατείαν h. — 8 δι om. g. — 11 ἐπεδείκνυ d. — 18 διαναπαύεσθαι 
xal εὐτροφεῖσθαι z. — 14 δέ om. g. — 15 πειθανότητι dyz. — 16 εὐφήμη- 
σαν df ἀνεφήμησαν gm. — 19 τούτοις dem. — τρέπουσι xz. — 90 ἀποσφά- 
ἔαντες ἔφυγον, ὀλίγους δὲ xal οἳ ᾿Ῥωμαῖοι κρατήσαντες m manw corr. KEadem 
fere Cedrenus p. 698, 19. Equidem pbst ἀποσφάξαντες totum. enuntiatum , in 
ἀποσφάξαντες et ipsum desinens, intercidisse puto. — 33 ὁ βασ. Μαυρίκιος d. 
— 93 τὸ στρογγύλον Om. g. — µεσιάβλω em. — 34 ἁρμάμεντον ἓ αρμαμέν- 
rov hm. -- 26 ὕεως yz — 921 ἐν om. h. — 39 περιέβαλλεν z προέβαλεν m. — 
31 Νοβάς h Nofjag d Nofi«g sine acc. ο Nopac g. — Hi vero qui erant de 
civitate una cum ignobilibus et episcopo Α. — 82 ὑπήντουν codd. practer g. 
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στρατηγὺς καὶ θαυμάσας τήν τε ἐξόπλισιν καὶ ἀνδρείαν αὐτῶν κελεύει 

καταλιπόντας τὺ ἄστυ τῇ Poucixij πληθύϊ συναναµίγνυσθαι" οἱ δὲ 
στρατιῶται ἐπὶ φρουρᾷ τῆς πύλεως συντεταγµένοι οὐκ ἐπείθοντο 
τοῦτο ποιῆσαι. δυμωθεὶς δὲ ὁ στρατηγὺς ἀπέστειλε Γένζωνα μετὰ 
πλήθους στρατιωτῶν. οἳ δὲ µαθόντες ἔφυγον εἰς τὴν ἐκκλησίαν 
καὶ τὸς θύρας τοῦ ναοῦ κλείόαντες ἐκάθηντο ἔνδον. ὁ δὲ Γένζων 

τῇ αἰδοῖ τοῦ ναοῦ ἄπρακτος διέµεινεν' Πέτρος δὲ ὀργισθεὶς ἀἄπο- 
χειροτονεῖ τὸν Γένζωνα τῆς στρατηγίας καὶ ἐκπέμπει σκρίβωνα 
ἠτιμωμένως τὺν ἐπίόκοπον πρὸς αὐτὸν ἀγαγεῖν. οἱ δὲ τῆς πόλεως 

πανοικεὶ συναχθέντες ἀτίμως τὺν σκρίβωνα τῆς πόλεως ἀπελαύνου- 
σιν' καὶ τὰς πύλας τῆς πόλεως κλείσαντες τὸν μὲν Μαυρίκιον βασιλέα 

εὐφήμουν, τὸν δὲ στρατηγὺν ὄβρεσι περιέβαλλον" καὶ οὕτως ἀτίμως 
ὁ Πέτρος ἐκεῖθεν ἀνεχώρησεν. | προπέµπει δὲ χιλίους ἐπὶ κατασκοπῇ’ 
of δὲ περιτυγχάνουσι Βὀυλγάροις χιλίοις τὸν ἀριθμόν. of δὲ Βούλ- 

γαροι δαρροῦντες τῇ εἰρήνῃ τοῦ Χαγάνου ἀμερίμνως ἑβάδιζον' οἱ 

δὲ “Ρωμαῖοι πρὺς τοὺς Βουλγάρους τὰς ὁρμὰς ἐποιοῦντο. οἳ δὲ 

Βούλγαροι ἀποστέλλουσιν ἄνδρας ἑπτὰ παραινοῦντες μὴ παραλῦσαι 
τὴν εἰρήνην. τούτων ἀκούσαντες οἱ προτρέχοντες µηνύουσι τῷ 
στρατηγῶ ταῦτα. ὁ δὲ στρατηγὸς ἔφη: "οὐδὲ εἰ Ó αὐτοκράτωρ 

2332 P 

Th. S. 216, 5 

4295 B 

παρέλθῃ, τούτων φείσοµαι.. συμβολῆς δὲ πολέμου γενομένης, τρέ- - 

πονται “Ρωμαῖοι. οἱ δὲ βάρβαροι οὐκ ἐδίωξαν αὐτούς, ἵνα μὴ 
νικῶντες κινδύνῶ περιπέσωσιν. ὁ δὲ στρατηγὺς τὸν ταξίαρχον τῶν 

προτρεχόντων χαλεπῶς ἐμαστίγωσεν. τοῦτο μαθὼν ὁ Χαγάνος πρέ- 
σβεις πρὺς τὸν llérgov ἐξέπεμψε τὴν ἔναρξιν αἰτιώμενος. καὶ ὡς 

Ῥωμαῖοι ἄνευ δικαίας αἰτίας τὴν εἰρήνην διέλυσαν. ὁ δὲ Πέτρος 
ἀπατηλοῖς Λλόγοις χρησάµενος μὴ εἰδέναι τὴν κίνησιν διϊσχυρίζετο, 

διπλασίονα δὲ διδόναι τὰ σκῦλα ἅπαντα" καὶ οὕτως ἐν µοίραις δύο 
of βάρβαροι τὰ ἀπολωλότα σκῦλα ἀναλαβόντες στέγουσι τὴν εἰρήνην. | 

ὁ δὲ Πέτρος κατὰ ΙΠηραγάστου, τοῦ ἐξάρχου τῶν Σκλαυινῶν, χωρεῖ, 

of δὲ βάρβαροι περὶ τὴν ὄχθαν τοῦ ποταμοῦ τούτοις ὑπαντήσαντες 
διεκώλυον τοῦ περᾶσαι. οἳ δὲ ᾿Ρωμαῖοι ἀπὺ τῶν πορθµίων τοξεύ- 

οντες τούτους ἀπέστρεψαν' καὶ τραπέντων αὐτῶν, πλήττεται κατὰ 

2 καταλιπόντα y. — 4 Γένζονα hy. — 6 ἐκάθηντο ἔνδον om. y. — Ἱ τῇ 
(ry» em) αἰδῶ codd. — 8 Γέντζονα y Γένζονα h. — 10 πανοικέ dz. — συν- 
ἠγμένοι x. — 12 περιέβαλον hy. — οὕτως] αὐτός cy. — 18 ἐκεῖθεν ὁ Πέτρος g. 
— 14 Βούλγαροι] Βούλγαροις ut vid. e Βουλγάροις ut vid. f Βούλγαρεις *. — 
16 ὁρμάς] τοµάς g. — 17 Βούλγαρεις z Βούλγαροι e sed εις pr. m. spr. ox sprscr. 
Βούλγαροι f sed οι sec. m. in lit, — ἄνδρας om. f. — 18. 19 τὸν στρατηγόν g. -- 
20 xagsléQy h. — τούτοις codd. huic A. — 21 oí Ῥωμ. dg. — 27 διπλα- 
σίωνα g. — οὕτως om. f; — 39 Πηραγάστου et p. 286, 1 Πηράγαστος] Pera- 
gastus A wiroque loco. Πειράγαστος Th. S. Πηρεγάστου et Πηρέγαστος codd. — 
30 ὄχθαν yz ὄχθην x cf. p. 216, 84. — τούτοις] huic Α. — ἀπαντήσαντες c. — 
32 ὑπέστρεφαν h. 

18* 

Th. 8. 272, 94 
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τῆς A«yóvog ὁ Πηράγαστος καὶ θνήσκει. περάσαντες δὲ οἱ ᾿Ρωμαῖοι 
Th. S. 318, $4 αἰχμαλωσίας πολλῆς ἐκράτησαν καὶ εἰς τὰ ἴδια ἐπανέξευξαν. | πλα- 

i56 B νηθέντων δὲ τῶν ὁδηγῶν καὶ ἀνύδροις τόποις περιπεσύόντων. ἐκιν- 

δύνευε TO στρατόπεδον’ βαδίσαντες τοίνυν διὰ τῆς νυκτὺς περι- 

τυγχάνουσι τῷ ᾿Ηλιβακίᾳ ποταμῶῷ. Λόχμης δὲ εἰς τὸ ἀντιπέρα ὑπούσης 5 
τῶ ποταμῶ., o( βάρβαροι ἐν ταύτῃ κρυπτόµενοι τοὺς ἀρυομένους τὸ 
ὕδωρ ἐτόξευον' μεγάλης τοίνυν ἐπηρείας τοῖς ᾿Ρωμαϊκοῖς γενομένης 
στρατεύμασιν, πρὺς φυγὴν ἐχώρησαν καταπολεμηθέντες ὑπὸ τῶν 

βαρβάρων. ὁ δὲ Μαυρίκιος ταῦτα ἀκηκοὼς τὸν Πέτρον τῆς στρα- 

τηγίας ἀπέπαυσε καὶ τὸν Πρίσκον πάλιν στρατηγὺν τῆς Θράκης 10 

ἀπέστειλεν. | 

A. M. 6090 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 
Ss». ἔτη y». Μαυρίκιος Χοσρόης 

ἔτη κ’. ἔτη 19’. 16 
ες’. d 

Κωνσταντ.  Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Κυριακὸς ᾽Αμὼς Εὐλόγιος ᾿Αναστάσιος 
Erg τα’. ἔτη η. ἔτη κζ’. ἔτη s. 90 

9. S. 8. à. 

"TEC | Toro τῷ ἔτει Πρίσκος ὁ στρατηγὺς ἐξελδὼν ἐν τῇ Θράκη 

τὰς δυνάµεις ἠρίθμησε καὶ εὗρεν ὅτι πλῆθος πολὺ διεφθάρη ἐξ 
αὐτῶν. τούτους δὲ ἀναλαβὼν παραγίνεται εἰς τὺν "Iórgov ποταμὸν 

εἰς Νόβας. ὁ OA Χαγάνος τοῦτο μαθὼν πρέσβεις ἐξέπεμψε τὴν 55 

αἰτίαν πυνθανόµενος τῆς ἀφίξεως. ὁ δὲ Πρίσκος προεφασίσατο διὰ 

κυνηγέσια ἐληλυθέναι. ὁ δὲ Χαγάνος., "ob δίκαιόν ἐστιν. φησίν, 

"dy ἀλλοτρίῳ τόπῳ κυνηγεῖν"” ὁ δὲ Πρίσκος ἴδιον ἔλεγεν εἶναι τὸν 

Th. S. 2838, 17 τύπον καὶ τὴν ἐξ ἀνατολῆς ἀπόδρασιν τῷ Χαγάνω ὠνείδιζεν. | ὁ δὲ 
βάρβαρος τῆς «Σιγγιδόνος τὸ τεῖχος κατέλυσεν, καὶ ἐπὶ τὴν τῶν 830 

Ῥωμαίων γῆν ἐχώρει. τοῦτο μαθὼν Πρίσκος παραγίνεται εἰς τὴν 

4| B νῆσον τοῦ "IGrgov, καὶ παραλαβὼν δρόµωνας παραγίνεται πρὺς τὸν 

Χαγάνον εἰς Κωνσταντίολα, θέλων αὐτῷ ὁμιλῆσαι. ἐλθόντι δὲ τῷ 

Χαγάνω πρὺς τὴν ὄχθδαν τοῦ ποταμοῦ ὁ Πρίσκος ἀπὺ τῆς νηὸὺς 

8 καὶ (καὶ om. h) ἐν ἀνύδροις τόποις yz καὶ sig ἀνύδρους τόπους X Corr. 
vulg. — περιπεσόντες yz. — 4 τοίνυν] δέ g. — 5 Ἡλιβακία Th. 8. Heliciam A 
Ἠλβωκία f Ἰλβακίᾳ hmx [λβακίᾳ sime spir. e Ἰλβακίῳ g. — ἀντίπερα cyz 
ἀντίπεραν d. — 6 ἐν ταύτῃ] ἐνταῦθα x. — τοῖς ἀρυομένοις g. — 1 Ῥωμαϊκοῖς] 
Romaicis À Ῥωμαίοις cyz Ῥωμαίων d. — γενομµένη f γινοµένης d yevogé- 
voig οπ. — 19* Ἁμῶς yz. — 311 9' ο, — Gregorii papae Romani nomen add. 
A. — 92 ó om.z. — ἐξῆλθεν--- καὶ τὰς δυν. g. — 34 τούτους οὖν d τοὺς 
δέ e. — τὸν ποταµόν ο. — 25 Νοβάς dh Νομάς g. — ἐξέπεμψεν] ἀπέστει- 
Ίεν x. — 39 ὑπόδρασιν h. — 31 χωρεῖ h. — ὁ Πρίσκος z. — 32 δρόµονας 
chy. — 33 Κωνσταντίολα hxy Th. S. Κωνσταντίο]αν g Constantiolam A. 
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διελέγετο. ὁ δὲ Χαγάνος ἔφη πρὺς αὐτόν: "ví σοι, Πρίσκε, καὶ τῇ 
yij τῇ ἐμῇ; καὶ ταύτην βούλει διὰ ψεύδους λαβεῖν ἐκ τῶν χειρῶν 
µου; κρινεῖ ὁ $60g ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ Μαυρικίου τοῦ βασιλέως. 
ἐκξητήσει τὸ αἷμα τοῦ στρατοῦ τῶν Ρωμαίων καὶ τοῦ στρατοῦ τοῦ 

5 ἐμοῦ ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ. ὁ δὲ Πρίσκος ἔφη" (" Σιγγιδόνα τὴν 
πόλιν ἀπόδος τοῖς ᾿Ρωμαίοις” 6 δὲ ἔφην, "6o µίαν πόλιν ἐγχειρεῖς 
παρ᾽ ἡμῶν λαβεῖν. ὄψει μετ ὀλίγον πεντήκοντα πύλεις ᾿Ρωμαϊκὰς 
δουλουµένας ᾽4βάροις. | ὁ δὲ Πρίσκος διὰ τοῦ ποταμοῦ τὰς ναῦς τῇ Th. 5. 181, 1 

Σιγγιδόνι παραστησάµενος ταύτην ἐπόρθησε καὶ τοὺς Βουλγάρους 

ιο ἐξ αὐτῆς ἐξεδίωξε καὶ τὸ τεῖχος κτίξειν ὀπήρξατο. ὁ δὲ Χαγάνος 

ἀγγέλους πρὺς αὐτὸν ἀπέστειλε καὶ τοὺς ψευδωνύμους ἑαυτοῦ θεοὺς 

διεμαρτύρατο καταιτιώµενος τῶν γινοµένων tov Πρίσκον. | χειμῶνος 
δὲ καταλαβόντος, ἑκάτεροι εἰς τὰ ἴδια ὑπεχώρησαν. 

Τῷῶ àÓ' αὐτῷ ἔτει Πέτρος, ὁ ἀδελφὺς Μαυρικίου. ἔκτισε τὴν 

15 ἐκκλησίαν τῆς ἁγίας Βεοτόκου τῶν ᾿ἄρεοβίνδου κοσµήσας αὐτὴν ἐκ 
διαφόρων μαρμάρων ὁμοίως καὶ Κυριακὺς ὁ πατριάρχης τὰ «ἴνα- 138 B 
κονίσόσης τὴν ἐκκλησίαν τῆς ἁγίας «Θεοτόκου. 

I daas πο f. o4. x. A. M. 6091 

| Tovro τῷ ἔτει συναθροίσας ὁ Χαγάνος τὰς περὶ αὐτὸν Óv- Th.S8.291, 11 
20 νάµεις ἐπὶ τὴν «{αλματίαν ἐχώρησε καὶ καταλαβὼν τὴν Βάλκης καὶ 

τὰς περὶ αὐτὴν µ΄ πόλεις πάσας ἐπόρθησεν. ὁ δὲ Πρίσκος ταῦτα 

μεμαθηκὼς Γουδούην ἐπὶ κατασκοπῇ τῶν πραττοµένων ἀπέστειλεν" 
καὶ καταλαβὼν τοὺς βαρβάρους διὰ δυσβότων χωρίων τὴν βάδισιν 

ποιούµενος.,  περιτυγχάνει δύο βαρβάροις τῷ olivo κεκαρωμένοις" Th. 8.292, 10 

καὶ τούτους διηρώτα ὁ Γουδούης τὰ τῶν βαρβάρων κινήματα. οἱ 

δὲ ἔφασαν δισχιλίοις ὁπλίταις τὴν αἰχμαλωσίων vOv Χαγάνον παρα- 

δεδωκέναι καὶ πρὺς τὰ οἰκεῖα ἀποστεῖλαι. ταῦτα 0 Γουδούης µε- 

μαθηκὼς κρύπτεται ἐν μικρᾷ φάραγχι, καὶ ἐξ ἑωθινοῦ ἐπὶ τὰ νῶτα 14 v 
τούτων γενόμενος ἀθρόως πάντας ἀνεῖλεν' καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν 

30 λαβὼν πρὺς rov Πρίσκον ἤγαγεν. 6 δὲ Χαγάνος τὰ τῆς ἀποτυχίας 

τς c 

1 καὶ τῇ γῇ mA Th. S. καὶ om. rell. — 2 βούλη y. — ὃ κρίνει xz. — 
τοῦ om. em. — 5 Xwyidóva — 6 0 δὲ ἔφη add. ex A om. codd, -— 6 σύ] tu Α 
ov codd. — πάλιν g. — 7 ὄψη y. — μετ ὀλέγων y. — 8 δουλοµένας em, — 
᾽βάροις scr. ez A βαρβάροις codd. — 10 ἐπήρξατο h. — 11 πρὸς αὐτὸν ἀγγέ- 
Ίους g. — θεοὺς ἑαυτοῦ h. — 12 διεμαρτύρετο gx. — 15 Αρεοβίνδου m manu 
corr. cf. Codin, de aedif. p. 92, 1, Zonaras XIV, 18. Niceph. XVIII, 435 Ἄρεο- 
βίνδα d '"Profívóa z "gafívóa cy ὅτι ἐκτίσθη ταραβίνδου mg. f. — 16 δια- 
κονήσης h. — 17 εξ. τα. &'. E. x. ζ codd. — 30 Βάλβης g Baleam A (af 
Βάγκεις Th. S.). — 31 πάσας] ταύτας x. — 29 Γουδούη»ν] Γουδοῦιν Th. S. 
Gudohin A Γουνδούην hxy Γουγδούην g. — 38 βάδισιν g Th. S. βαδικήν 
chy πορείαν d. — 24 ποιούµενος cz ποιουµένους dy cf. ΤΗ. S. — δύο] τρεῖς 
Th. S. — βαρβάρους yz. — κεκαρωµένους fz. — 26 Γουνδούης xy Γουγδούης g 
Γουνδόης h item v. 27. — 26 ἔφησαν g. — δισχιλίους ὁπλίτας yz. — 30 πρὸς 
τὸν Ilg.— p. 218, 1 µαθών om. f. 
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μαθὼν εἰς τὴν ἑαυτοῦ ἐπανέξευξε χώραν καὶ ὁ Πρίσκος ὑπέστρεψεν 
εἰς τὰ ἴδια. | 

A. M. 6092 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 
s». y g*p. Μαυρίκιος Χοσρόης 

ἔτη x. ἔτη 19’. 
uj. ig. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσυλύμων ᾿ώλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Κυριακὺς ᾽αμὼς Εὐλόγιος ᾿ Αναστάσιος 
ἔτη τα’. ἔτη η’. & xf. ἔτη s. 

g. {. κα. g. 

Τούτῳ τῷ ἔτει, ἐνδικτιῶνος γ΄, μηνὶ Μαρτίῳ, ἀναλαβὼν τὰς Óv- 

Tn. δ. 203, 1 νάµεις ὁ Πρίσκος ἐπὶ τὴν Σιγγιδόνα παραγίνεται. | 0. δὲ Χαγάνος 

συναθροίσας τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἄφνω τῇ Μυσίᾳ ἐφίσταται καὶ τὴν 

Th. S. 198, 191 Τομέαν πόλιν ἐνεχείρει λαβεῖν. διὰ τοῦτο καὶ Πρίσκος | τὴν Σιγγι- 

δόνα καταλιπὼν τούτω ἐπλησίασεν. τῆς δὲ ἑορτῆς τοῦ πάσχα κατα- 
λαβούσης, καὶ τῶν Ρωμαίων λιμῷ τηκοµένων, ἀκηκοὼς ὁ Χαγάνος 
τῷ Πρίσκω ἐδήλου ἁμάξας ἐκπέμφαι πρὺς αὐτόν, ὕπως δαπανήµατα 

ἀποστείλῃ αὐτοῖς, ἵνα μετὰ {λαρύτητος τὴν ἑαυτῶν ἑορτὴν ἐκπλη- 

ρώσωσιν. τετρακοσίας τοίνυν ἁμάξας πληρώσας τούτοις ἐξέπεμφεν' 

ὑμοίως καὶ ὁ Πρίόκος εἴδη τινὰ Ινδικὰ ἀντέπεμψε τῷ βαρβάρῳ, 
πέπερί τε καὶ φύλλον ἸΙνδικὺν καὶ κόστον καὶ κασσίαν καὶ ἕτερα τῶν 
ἐπιζητουμένων, καθεζοµένου τοῦ Χαγάνου εἰς τὸ Σέρμιον’ καὶ ταῦτα 
δεξάµενος ἤσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς' καὶ µέχρι τοῦ πληρωθῆναι τὴν ἑορτὴν 

ἱῬωμαῖοέ τε καὶ o( βάρβαροι ἀλλήλοις συνηυλίζοντο, καὶ οὐκ ἦν 
φόβος ἐν ἑκατέραις δυνάµεσιν' τῆς δὲ ἑορτῆς πληρωθείσης διαχωρί- 
ζονται ἀπὺ τῶν Ρωμαίων of βάρβαροι. | ὁ δὲ Μαυρίκιος ἐπὶ συν- 
άρσει δῆθεν τοῦ Πρίόκου Κομεντίολον ἀπέστειλε μετὸ πεζικῆς 

Tb. 8. 294, 18 δυνάμεως. | τοῦτο μαθὼν ὁ Χαγάνος ἐπὶ τὴν Μυσίαν κατὰ Κομεντιόλου 
430 B στρατεύεται ἀπὺ Λ΄ σημείων τοῦ Κομεντιόλου. ó δὲ Κομεντίολος ἐν 

uw web. ἀπορρήτῳ ἄγγελον πρὸς τὸν Χαγάνον ἐξέπεμψεν. | φασὶ δέ τινες τὸν 
Μαυρίκιον ὑποθέσθαι τῷ Κομεντιόλῳ, ὅπως τὸ ᾿Ρωμαϊκὺν στράτευμα 

Th. Β. 994, 25 παραδώσῃ πολέμοις διὼ τὰς ἀταξίως αὐτῶν. | νυκτὺς δὲ µεσούσης 

τὸ ,9' g. — 103 ᾽ἡμῶς cy. — 11? ἔτη i£ eh. — 13 μηνὶ Μαρτίω (v8. γ' 

d. — τα codd. — 15 τῆς Μυσίας em. — ἐπίσταται cyz. — 16 Τομµέαν Th. Β. 
A Τομµοσίαν gX Τομωσίαν hy "Touta? — πάλιν y. — ὁ Πρίσκος h. — 18 λιμῷ 
τικοµένων ceh Auuotrixopéírov df. — ὁ om. cyz. — 20 ἀποστεί1ῃ] ἐκπέμφῃ z. 
— 91 τετρακοσίας] quadraginta Α. numerus deest in 'Th. S. — 22 ἐξέπεμφεν g. — 
38 πέπεριν Cy πίπεριν d πέπερ h πίπερ g. — 24 Σέρμιον] Sirmium A  Gég- 
µιον codd. nihil hac de re Th. S. — 26 οἱ om. h. — 30 τὴν om. y. — 31. 32 ἐν 
ἀπορρήτῳ scr. ec Th. S. ἐν ἀπορῶ h ἐναπορῶν rell. — 34 παραδώσει z. — 
zolsuío:g mf sec. m. uterque. 
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ἐκέλευσε τὸν στρατὺν ὁπλίσασθαι, μὴ παραγυμνώσας τοῖς ὄχλοις 
µέλλειν πόλεμον συστήσασθαι. αὐτοὶ δὲ ὑπειληφότες, ὅτι γυμνασίας 

ἕνεκεν σιδηροφορεῖν αὐτοὺς ἐκέλευσεν. οὐχ ὡς ἔδει ὡπλίσαντο. 
ἡμέρας δὲ γενομένης, καὶ τῶν βαρβάρων καταλαβύντων, θρῦλος 

πολὺς τὸν στρατὸν κατέλαβεν' | ὁ δὲ Κομεντίολος τὰς τάξεις ἐτάραττε 
καὶ αἴτιος αὐτοῖς ἀκαταστασίας ἐγένετο. οὕτω μὲν οὖν of ᾿Ρωμαῖοι 

πρὺς φυγὴν ἐτρέποντο, οἱ δὲ βάρβαροι ἀστρατήγητον τὺν λαὺν εὑρη- 

κότες ἀνηλεῶς τούτους ἐφόνευον. | ὁ δὲ Κομεντίολος ἀσχήμῳ φυγῇ 

ἐπὶ τὰ «4ριξίπερα γίνεται" οἱ δὲ τῆς πόλεως ὕβρεσι καὶ λίθοις βάλ- 

λοντες αὐτὸν τοῦ ἄστεως ἀποπέμπουσιν. οἳ δὲ βάρβαροι ἐπὶ τὰ 
4ἀριζίπερα ἐλθόντες τήν τε πόλιν ἐπόρθησαν καὶ τὸν ναὺν τοῦ ἁγίου 

᾿Αλεξάνδρου ἐνέπρησαν, τόν τε τάφον αὐτοῦ ἠργυρωμένον εὑρόντες 
ἀνοσίως σκυλεύουσιν, καθυβρίσαντες καὶ τὺ σῶμα τοῦ μάρτυρος" καὶ 

πολλὴν αἰχμαλωσίαν ἐν τῇ Θράκῃ ποιηόάµενοι εὐωχοῦντο λαμπρῶς 

Ρωμαίων κατεπαιρόµενοι. | τοῦ δὲ Κομεντιόλου ἐν Βυζαντίω κατα- 

λαβόντος, μέγιστος τάραχος καὶ κλύδων τῇ πύλει ἐνέσκηψεν' ὥστε 
φοβηθέντας βούλεσθαι τὴν Εὐρώπην καταλιπεῖν καὶ πρὸς τὴν ᾿άσίαν 

Th. S. 295, 16 

Th. S. 396, 25 

Th. S, 298, 5 
451 B 

ἐν Χαλκηδόνι µετοικισθῆναι. ὁ δὲ βασιλεὺς τά τε ἐκσκούβιτα ἆνα- ' 

λαβὼν καὶ ὑπλιτικὺν συλλεξάμενος ὕμιλον τὰ Μακρὰ διεφρούρησε 
τείχη. of δὲ δῆμοι τὴν πόλιν ἐφύλαττον' καὶ ἡ σύγκλητος παρῄνει 
τὺν βασιλέα πρεσβείαν πρὺς τὺν Χαγάνον ἐκπέμψαι. | ὁ δὲ θεὺς τὴν 
ἐκδίκησιν τοῦ μάρτυρος ᾿4λεξάνδρου ποιούµενος λοιμικὴν νόσον τοῖς 

βαρβάροις ἔπεμψεν' καὶ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἑπτὰ υἱοὺς τοῦ Χαγάνου διὰ 
πυρετοῦ καὶ βουβῶνος ἀπέκτεινε σὺν πολλοῖς ἄλλοις ὄχλοις' ὥστε 

ἀντὶ χαρᾶς ἐπινικίου καὶ παιάνων καὶ ἀσμότων θρήνους καὶ δάκρυα 
καὶ πένθη ἀπαρηγόρητα ἔχειν τὸν βάρβαρον. | ἡ δὲ σύγκλητος 
παρεκάλει τὺν καίόαρα πρεσβεῦσαι «πρὸς» τὺν Χαγάνον. «ὁ δὲ 

βασιλεὺς τὸν ᾽ἁρμάτζωνα ἀπέστειλε μετὰ δώρων πολλῶν πρὺς τὸν 

Χαγάνον) εἰς τὰ «4ριζίτερα. ὕστις λόγοις ἠπίοις τὸν βάρβαρον ἐκολά- 

κευεν. 6 δὲ βάρβαρος οὐκ ἠβούλετο τὰ δῶρα δέξασθαι, θρήνῳ 

4 θρῦλος κ θρῦλλος yz. — ϐ ἀκαταστασίας Om. y. — 9 ἀριζήπερα gx 
ἀριτζίπερα h item v. 11. 29. -- 10 ἄστεος ο. — 1i τε om. em. — 13 oxv- 
Ἱεύουσιν ἀνοσίως x. — καθυβρίζοντες g. — 14 ἐν τῇ 8g. αἰχμαλωσίαν g. — 
14 εὐωχοῦντο--- 1ὔ κατεπαιρόμενοι] epulabantur splendide contra Homanos 
elati A cf. Th. S. ἐνόχλουν (ἐνώχλ. f) τῷ λαμπρῷ ᾿Ῥωμανῷ κατεπ. xy iv ὄχλῳ 
AepzoG ᾿Ῥωμαίων κατεπ. zv — 15 ἐν Βυζαντίῳ] τὸ Βυζάντιον d. — 16 ἐνέσκη- 
wer] ἐγένετο x. — 17 φοβηθέντες yz. — βούλεσθαι] ut consilium caperent A 
BovievssQai? — 18 ἐκσκούβητα ch ἐκσούβιτα f ἐξκούβια g. — 922 Αλεξάν- 
ὅρου om. h. — 34 πολλοῖς καὶ ἄλλοις xz. — 256 παιανῶν hy παιανων 8ine 
acc. c παιωνισμῶν d παιώνων Th. S. — Θρῆνον g. — 26 εἶχον y. — 97 πρός 
add. e coni. om. codd. — τόν om. g. — τῷ Χαγάνῳ h. — ?7" ὁ δὲ βασι- 
λεύς — 29 πρὸς τὸν Χαγάνον add. ex A om. codd. — 30 ἐβούλετο h. -- 
καὶ θρήνῳ f. 

Th. S. 297, 13 

Th. S. 295, 18 

Th. S. 299, 4 
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52 Ἡ ἀσχέτω τῶν παίδων κατεχόµενος. ἔφασκε δὲ πρὺς τὺν πρέσβιν᾿ 

Ἱκρινεῖ ὅὃ 950g ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ Μαυρικίου τοῦ αὐτοκράτορος" 
αὐτὸς γὰρ τὴν εἰρήνην διέλυσεν’ | ἐγὼ δὲ τοὺς αἰχμαλώτους Gxo- 

δίδωµι αὐτῷ κατὰ ψυχὴν νόμισμα ἓν κομιζόµενος παρ αὐτοῦ.” ὁ 
δὲ Μαυρίκιος οὐκ ἠνέσχετο δοῦναι' καὶ πάλιν ὁ Χαγάνος ᾖτήσατο : 

ἀνὰ ἡμίσους λαβεῖν κατὰ φυχήν: καὶ οὐδ) οὕτως ὁ βασιλεὺς δοῦναι 

κατεδέξατο. ἆλλ᾽ οὐδὲ τεσσάρων κερατίων λαβεῖν. καὶ θυμωθεὶς ὁ 
Th. S. 299, 11 Χαγάνος πάντας ἀπέκτεινε καὶ ἐπὶ τὰ ἴδια ἀνέξζευξεν, || πεντήκοντα 

χιλιάδας «χρυσῶν» ταῖς σπονδαῖς roig ᾿Ῥωμαίοις ἐπιθείς' καὶ rov 

Mw σον Ἱστρον ποταμὺν μὴ διαβαίνειν ὡμολόγησαν. | ἐκ τούτου πολὺ μῖσος 
236 P ἐκινήθη κατὰ Μαυρικίου τοῦ βασιλέως. καὶ ἤρξαντο λοιδορίαις τοῦ- 

rov βάλλειν' ὁμοίως καὶ ὁ λαὺς ὁ ἐν τῇ Θράκῃ πρὺς λοιδορίαν τοῦ 
βασιλέως ἐκινήθη. ὁ δὲ στρατὺς ἐντολικαρίους ἀπέπεμψε πρὺς τὸν 

βασιλέα κατὰ Κομεντιόλου ὡς προδοσίαν ἐν τῷ πολέμῳω ποιήσαντος. 
ἐν oig ἦν καὶ Φωκᾶς., ὕστις τῷ βασιλεῖ διαλεγόµενος βρυερῶς τούτῳ 

ἀντέλεγεν ἐν τῷ σελεντίῳ, ὥστε τινὰ τῶν πατρικίων τοῦτον ματζῶ- 
σαι καὶ τὺν πώγωνα αὐτοῦ τίλαι. ὁ δὲ βασιλεὺς οὐ κατεδέξατο τὴν 

κατὸ Κομεντιόλου «τοῦ λαοῦ) ἔγκλησιν, ἀλλὰὸ τούτους ἀπράκτους 

ἀπέλυσεν. διὰ τοῦτο καὶ ἡ ἐπιβουλὴ τοῦ βασιλέως ἀρχὴν ἐλάμβα- 

Th. 5. 9. 2, νεν. | κατὰ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον ἐν Αἰγύπτῳ ἐν τῷ Νείλῳ ποταμῷ, 

Μηνᾶ ποῦ ἐπάρχου μετὰ λαοῦ πορευοµένου ἐν τύπῳ ἐπιλεγομένω 

Zire, ἡλίου ἀνίσχοντοὸ, ζῶα ἀνθρωπόμορφα ἐφάνησαν ἐν τῷ πο- 
regu, ἀνήρ τε καὶ γυνή» καὶ ó μὲν ἀνὴρ εὔστερνος καταπληκτικός 

τε τὴν ὄψιν, ξανθὺς τὴν xóuqgv, µιξοπόλιος, καὶ µέχρι τῆς ὀσφύος 

ἐγύμνου τὴν φύσιν καὶ πᾶσιν ἐδείκνυτο γυμνός" τὰ δὲ λοιπὰ µέρη 
τοῦ σώματος t0 ὕδωρ ἐκάλυπτεν. τοῦτον ὁ ἔπαρχος ὕρκοις ἔβαλεν. 

μὴ καταλῦσαι τὴν θεωρίαν, πρὶν ἅπαντες ἐμφορηθῶσι τῆς παρα- 
δόξου ταύτης ὁράσεως. ἡ δὲ γυνὴ τούς τε μαζοὺς siye καὶ τὴν ὄψιν 
λείαν, καὶ τὴν κόµην βαθεῖαν. καὶ μέχρις ὥρας θ΄ πᾶς ὁ λαὺς ἐθαύ- 

1 πρὸς τὸν πρέσβην x ad legatum ΔΑ πρὸς τὸ πρεσβεύειν y πρὸς τοὺς 
πρέσβεις z. — 9 κρίνει Xz. — V ἀνὰ τεσσάρων κερατίων παρασχεὶν d. — 8 ἅπ- 
έκτεινε πάντας ὁμοῦ χιλιάδας β΄ Georg. Mon. p. 557. — πεντήκοντα] εἴκοσι 
Th. 8S. — 9 χρυσῶν add. ex A Th. 8. om. codd. — 10 ὡμολόγησεν zA. — 
11 κατὰ M, τοῦ (jac. ἐκινήθη g. — ἤρξατο y. — 12 ὁ ante iv om. Ἡ, — 
13 ἐντοληκαρίους x ἐντωληκαρίους y. — ἔπεμψεν z. — 14 κατὰ µεντιόλου g. 
— 15 foisoóg? s. βριαρῶςἳ — 16 σιλεντίῳ z. — 17 τεῖλαι hxy. — 18 τοῦ 
λαοῦ ἔγκλησιν] populi querimoniam A τοῦ λαοῦ om. codd. — 19 7j κατὸ rov 
βασ. ἐπιβουλή x. — ἔλαβεν z. — 20 δὲ om. h. — 91 ὑπάρχου xz item v. 26 
ὕπαρχος. — 922 diAra d «Ίιλτα sine acc. ο ἀήλτα Íh  élra Th. S. — 38 ἀνὴρ 
εὔστολος εὔστερνος X. — κατάπληκτος Th. S. Georg. Mom. p. 565. — 34 τε 
om. x τε καὶ h. — μιξοπώλεος g. — 27 ur om. hxy sec. m. add. in dfm. — 
29 λείαν] λίαν cya femineum (θήλειαν) Α at cf. Th. 8. 300, 26. — τὴν om. 
x. — 99 πᾶς--ρ. 281, 1 9' ὥρᾳ om. f. 
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µαζεν ὁρῶν τὰ ζῶα ταῦτα. τῇ δὲ Δ΄ ὥρα ἔδυσαν ἐν τῷ mora. | 
ó à? Μηνᾶς ταῦτα τῷ βασιλεῖ Μαυρικίῳ γεγράφηκεν. | 

Νόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν 

ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 
Ss»y. ἔτη φ»Υ. Μαυρίκιος Χοσρόης 

ἔτη κ’. ἔτη A. 
πια Wy. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροολύμων Αλεξανδρείας  ᾿Αντιοχείας 
ἐπίόκοπος  ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Κυριακὸς Ισάκιος Εὐλόγιος ᾿ναστάσιος 
ἔτη τα. ἔτη η. ἔτη xf. ἔτη 9. 

E. a. xp. «. 

Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Μαρτίῳ xs', ἠνδικτιῶνος δ’, τῇ ἡμέρα τοῦ 
ἁγίου πάσχα Σοφία ἡ αὐγούστα, ἡ γυνὴ Ιουστίνου. ἅμα Κωνσταν- 

τίνῃ. τῇ γυναικὶ Μαυρικίου, στέµµα κατασκευάσασαι ὑπέρτιμον τῷ 
βασιλεῖ προσήγαγον. ὁ δὲ βασιλεὺς τοῦτο θεασάµενος, ἀπελθὼν εἰς 

τὴν ἐκκλησίαν τῷ $5 τοῦτο προσήγαγε καὶ ἐκρέμασεν αὐτὺ ἐπάνω 

τῆς ἁγίας τραπέζης διά τριχαλάστου ἀλυσιδίου διαλίθου καὶ χρυσοῦ. 

αἱ δὲ αὐγούσται µεγάλως ἐλυπήθησαν τοῦτο μαθοῦσαι., καὶ ἐν µάχη 
Κωνσταντῖνα ἡ αὐγούστα πρὸς τὺν βασιλέα τὴν ἑορτὴν ἐποίησεν. | 
ó δὲ βασιλεὺς μὴ προσχὼν τὰς ἐγκλήσεις τῶν ἐν τῇ Θράκῃ στρα- 

τευµάτων κατὰ  KousvrtóAov, ὁ αὐτὺς Κομεντίολος ἀναλαβὼν τὺ 
ὁὑπλιτικὺν ἔρχεται ἐπὶ τὸν "IGrgov καὶ ἑνοῦται τῷ Πρίσκῳ ἐν Σιγγι- 
Óóvv καὶ λύεται ἡ πρὺς τοὺς ᾽4βάρους εἰρήνη. ταύτης λυθείσης, 

ἔρχονται εἰς τὸ Βιμµηνάκιον, ἥτις ἐστὶ νῆσος µεγάλη τοῦ Ἴστρου. 
ταῦτα δὲ ἀκούσας ὁ Χαγάνος, συναθροίσας τὰς ἑαυτοῦ δυνάμεις ἐπὶ 

τὰ ᾿Ρωμαϊκὰ χωρεῖ: τοῖς δὲ τέόόαρσιν αὐτοῦ υἱοῖς παραδοὺς ἑτέρας 
δυνάμεις παρέστησε φρουρεῖν τὰς διαβάσεις τοῦ "Iórgov. οἱ δὲ 'Po- 

μαῖοι σχεδίας ποιήσαντες τὸν ποταμὸν διενήξαντο καὶ πόλεμον μετὰ 

τῶν υἱῶν τοῦ Χαγάνου συνεστήσαντο, Πρίσκου στρατηγοῦντος. ὁ 

γὰρ Κομεντίολος ἀσθενήσας εἰς τὺ Βιμηνάκιον τὴν νῆσον ἐκαθέζετο. | 

ἐπὶ πολλὰς δὲ ὥρας τοῦ πολέμου κρατήσαντος, καὶ τοῦ ἡλίου δύ- 

1 τὰ τοιαῦτα ζῶα” τῇ δὲ Φ΄ ooa d τὰ ζῶα ταυτὶ (ταυτῆ em)' καὶ ταῦτα 
τῇ 9' (om. ogg) cem. — 92 Μηνάς em. — 1? 10] κ΄ h. -— 101 Κύριλλος ο. — 

11! ἔτη (Y g, — 12? κα f β e. — 13 iP eod — 14 ἡ] καί g. — αὐγοῦστα 
eg sine acc. f. — 14. 15 ἅμα Κωνσοταντίᾳ τῇ γυναικέ d. Quo γυναικὶ Κωνσταν- 
τίᾳ ο. — 15 τοῦ Mavg. ο xal Μαυρ. f[ — κατασκευάσαι c. — 16.17 ἐν τῇ 
ἐκκλησίᾳ x. — 17 ἐκρέμμασεν g. — αὐτῶ cy. — 18 ἀλυσειδίου g. — διαλίθου 
ον, g. — 19 αὐγοῦσται gm αὔγονσται d. — 30 Κωνσταντίνα dz, — 7 om. g. 
— αὐγοῦστα g. — 21 ταῖς ἐγκλήσεσιὮ — 22 ὁ om. g. — 34 Avares A. βαρβά- 
ρους codd. — 925 Βημηνάκιον z. — rig] ὅπερ d. — 2T τοὺς δὲ τέσσαρας αὐτοῦ 
víovg yz. — 38 τηρεῖν x. — διαβάσεις] δυνάµεις xy vada A. — 29.30 cum 
Chagani filiis Α μετὰ τοῦ υἱοῦ τ. X. codd. — 31 Βημηνάκιον cyz. — 32 κρο- 
τήσαρτος h. 

Th. S. 310, £0 

A. M. 6093 

434 B 

Th. 8. 315, 1 

230; P 

Th. S. 317, 1 



135 B 

Th. S. 318, 9 

'Th. 8, 319, 19 

430 B 

Th. 8. 319, 31 

ΤΗ, 8, 320, 16 
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ναντος., τριακοσίων τε ᾿Ῥωμαίων ἀναιρεθέντων, χιλιάδες τέόσαρες ἐκ 
τῶν βαρβάρων διώλοντο, ἕωδεν δὲ πάλιν συντάξαντες τὰ στρα- 

τεύµατα πάλιν τοῦ πολέμου ἀπήρξαντο καὶ πάλιν ὀκτὼ χιλιάδας τῶν 
βαρβάρων ἀνεῖλον. ὁμοίως καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρα παραταξάµενοι ἐκ 

τῶν ὑψηλοτέρων οἳ ᾿Ρωμαῖοι πρὺς τοὺς βαρβάρους ἐχώρησαν., καὶ 
τούτους τρέψαντες καὶ ἐπὶ τὰ ὕδατα τῆς λίμνης τοὺς ᾽4βάρους ὠθδή- 

σαντες πολλοὺς ἐξ αὐτῶν ἀπέπνιξαν' ἐν oig καὶ oí τοῦ Χαγάνου 

παῖδες ἀπεπνίγησαν' καὶ νίκην οἱ ᾿Ρωμαῖοι περιφανῆ ἀνεδήσαντο. | 
ó δὲ Χαγάνος συναθροίσας δυνάµεις πολλὰς κατὰ Ρωμαίων ἐπ- 

ήρχετο" πολέμου δὲ κροτηθέντος, τρέπουσιν οἱ ᾿Ρωμαῖοι τοὺς βαρ- 
βάρους. καὶ πασῶν o ᾿Ρωμαῖοι ἐπισημοτέραν ταύτην ἀπηνέγκαντο 
τὴν νίκην. ὁ δὲ Πρίσκος τέόσαρας χιλιάδας συντάξας τὺν Τίσσον 
ποταμὺν περᾶσαι ἐκέλευσε καὶ κατασκοπῆσαι τὰ fv βαρβάρων κινή- 
µατα. of δὲ βάρβαροι μηδὲν τῶν γεγονότων ἐγνωκότες ἑορτὴν ἐπι- 
τελοῦντες συνεποσίαζον. τούτοις οἱ ᾿Ῥωμαῖοι κρυπτῶς ἐπιπεσόντες 

µέγιότον φόνον ἀπεργάξονται' τριάκοντα γὰρ λχιλιάδας Γηπαίδων 

καὶ ἑτέρων βαρβάρων ἀπέκτειναν' καὶ πλείστην αἰχμαλωσίαν λαβόντες 
πρὺς τὸν Πρίσκον ὑπέστρεψαν. | ὁ δὲ Χαγάνος πάλιν δυνάµεις συν- 
αθροίσας ἐπὶ τὺν Ἴστρον παραγίνεται' καὶ συμβαλόντες πόλεμον 

ἡττῶνται οἱ βάρβαροι καὶ εἰς τὰ ῥεῖθρα τοῦ ποταμοῦ ἀποπνίγονται. 
συναπόλλυνται δὲ τούτοις καὶ Σκλαυινοὶ πολλοί. ζῶντας δὲ ἐκρά- 
τησαν ᾿4βάρους μὲν τρισχιλίους. ««Σκλαυινοὺς δὲ ὀκτακοσίους καὶ 
Γήπαιδας τρισχιλίους» διακοσίους καὶ βαρβάρους δισχιλίους. | ὁ δὲ 

Χαγάνος εἰς Μαυρίκιον τὸν βασιλέα πρέσβεις ἀπέστειλεν ἀναλαβεῖν 

τοὺς ζωγρηθέντας πειρώμενος. ὁ δὲ Μαυρίκος µήπω μαθὼν τὴν 
περιφανῆ τῶν "Ρωμαίων νίκην γράφες τῷ Πρίσκῳ ἀποδοῦναι τῷ 
Χαγάνω τοὺς ᾽4βάρους καὶ µόνον. ὁ δὲ Κομεντίολος μόλις τῆς 
νόσου διαγενόµενος ἐξέρχεται εἰς Νόβας ζητῶν ὑδηγοὺς τοῦ ἐξαγαγεῖν 

αὐτὸν τὴν ὁδὺν Τραϊανοῦ τοῦ βασιλέως. | γέρων δέ τις ταύτην 
ἐπιστάμενος ἔφασκε δυσχερῇ ταύτην εἶναι καὶ ἀδιόδευτον ἀπὺ ἐτῶν 

9 ἕωθεν xz et f sed fo sec. m. in lit. ἑωθινός Th. Β. ἔσωθεν em et ut 
vid. f pr. m. intrinsecus ΛΑ. — 3 πάλιν post σερατεύµατα om. dÀ. — óxra] 
ἐννέα ΤΗ. S. — 4 παραταξαµένων y. — 6 Avares ΔΛ βαρβάρους codd. — ὠθή- 
σαντες] ἐἑλάσαντες x pellentes A. — 12 Τΐσσον d Τισσον sine acc. c. Τέσσω y 
Τισσώ h Τισσῶι g '"lisso Α. — 13 κινήματα Th. Β. motus A σκηνώματα 
codd. — 14 γινοµένων x. — 15 τούτοις-- 10 φόνον om. em. E Cedreno p. 102, 
18 sec. m. in mg. add. m. — 15 τούτους g. — ἐπιπεσόντες κρυπτῶςκ. --- 16 φόνον] 
metum Α a£ cf. Th. S. — Γηπαιδών em. — 21 Σκλαυίνοι em. — 22 Xxlavi- 
νοὺς---35 τρισχιλίους add. ex Α om. codd. — 95 πειρώμενος yz Th. S. βουλό- 
µενος X. — 927 Αβάρους A Th. S. βαρβάρους codd. — καὶ om. g. — μόλις hx 
ΤΠ. S. om. gy. — 28 ἔρχεται x. — Νοβάς dhm Νοβᾶς e Nofl«g sine acc. c 
Νομάς g. — 50 ταύτην om. x. — ἀπὸ ἐτῶν πολλῶν x (ἀπὸ ἐτῶν ἐνενήκοντα 
Th. 8) ἀπό τε τῶν ἐτῶν yz. 
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πολλῶν καὶ χειμῶνος ὄντος, ὑψηλὰ ὄρη καὶ χιόνας κεκτηµένην. ὁ 
δὲ Κομεντίολος μὴ πεισθεὶς τοῖς λόγοι τοῦ γέροντος ἀπέρχεται διὰ 
τῆς ὁδοῦ ταύτης. ψύχους δὲ γεγονότος ἐξαισίου καὶ μεγάλου κρύους, 

διαφθείρονται πολλοὶ τῶν "Ρωμαίων καὶ τῶν νωτοφύρων ζώων τὰ 
πλεῖστα. καὶ μόλις ἐπὶ τὴν Φιλιππούπολιν ἀφίκετο. κἀκεῖσε τῶν 
Ῥωμαίων παραχειµασάντων, ὁ Κομεντίολος εἰς Βυζάντιον ἔρχεται. | 

| TG δ᾽ αὐτῷ ἔτει ἀνήρ τις TO μοναχικὺν σχῆμα περιβεβλη- 
µένος καὶ ἐν ἀσκήσει διαλάµπων, σπαθίον γυμνώσας ἀπὸ τοῦ φόρου 
µέχρι τῆς Χαλκῆς ξιφήρης διαδραμὼν τὸν αὐτοκράτορα τοῖς πᾶσιν 
ἐν φόνῳ µαχαίρας τεθνήξεσθαι προηγόρευσεν. ὁμοίως καὶ 'Hoo- 

διανὺς Μαυρικίῳ εἰς τὸ φανερὸν προανήγγειλε τὰ τούτω συµβησό- 
µενα. | τοῦ δὲ βασιλέως νυκτὶ ἀνυποδήτου Λιτανεύοντος μετὰ πάσης 

τῆς πόλεως, παρερχοµένου ἐν τοῖς Καρπιανοῦ, στασιάζουσιν ἐκ τοῦ 

πλήθους τινὲς καὶ λίθους κατὰ τοῦ βασιλέως ἔβαλλον, ὥστε μόλις 

τὸν βασιλέα σὺν Θεοδοσίω, τῷ υἱῷ αὐτοῦ, διασωθῆναι καὶ τὴν εὐχὴν 

πληρῶσαι ἐν Βλαχέρναις. of δὲ δῆμοι εὑρόντες ἄνδρα προσομοιοῦντα 

Μαυρικίω καὶ βαλόντες αὐτῷ σαγίον μαῦρον καὶ ἀπὸ σκόρδων 
πλέξαντες στέφανον καὶ εἰς ὄνον τοῦτον καθίσαντες διέπαιζον λέγον- 

reg! “εὕρηκε τὴν δαµαλίδα ἁπαλήν. καὶ ὡς τὸ καινὺν ἀλεκτόριν 

ταύτῃ πεπήδηκεν | καὶ ἐποίησε παιδία ὡς τὰ ξυλοκούκουδα" καὶ 
οὐδεὶς τολμᾷ λαλῆσαι, ἆλλ᾽ ὅλους ἐφίμωσεν' ἅγιέ µου, ἅγιε φοβερὲ 

"καὶ δυνατέ, δὺς αὐτῷ κατὰ κρανίου, ἵνα μὴ ὑπεραίρεται' κἀγώ σοι 

25 

35 

τὸν βοῦν τὸν uéyav προσαγάγω εἰς εὐχήν. πολλοὺς δὲ τούτων 
πιάσας Ó βασιλεὺς ἐτιμωρήσατο. 

Κόσμου Τῆς Ῥωμαίων Περσῶν 
η θείας βασιλεὺς βασιλεὺς 

S». σαρκώσεως Μαυρίκιος Χοσρόης 
ἔτη φ»δ’. ἔτη x. ἔτη A9". 

x. ιδ’, 

Κωνσταντ. Ἱεροσολύμων  ᾽άλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Νυριακὸς Ἰσάκιος Εὐλόγιος ᾿Μναστάσιος 
ἔτη τα’. ἔτη η’. ἔτη «f. ἔτη 9. 

η. β. xy. β. 
Τούτῳ τῷ ἔτει μηνὶ Νοεμβρίω, ἐνδικτιῶνος £, ὁ βασιλεὺς Mav- 

1 χιμόνου e Ἰεµόνου m. — 5 ἐπὶ] εἰς z. — 6 εἰς τὸ Βυζ. x. — 9 τὸν 
αὐτοκρ. τοῖς πᾶσιν] ἅμα τὸν αὐτοκρ. toig παισίν Th. S. — 10 τεθνήξασθαι 
hy. -- πφοσηγόρευσεν h. — 12 ἀνυποδήτου] discaleiato A ἀνυποδύτου cyz 
ἀνυποδέτου d. — 13 Καρπιανοῦ d loh. Ant. Carpiano A Καρπιανοῖς rell. — 
14 λίθοις em. — ἔβαλον c. — 17 περιβαλόντες) — αὐτῷ om. y. — 18 καθ- 
ἤσαντες y. — 19 ἀλεκτώριν d alewróQiov ch ἀλεκτώριον y. — 30 ταύτην em 
Iob. Ant. — τὰ παιδία h. — 51 ἐφήμωσεν codd. — 99 αὐτόν g αὐτό y. — 
« ! ο] 
ὑπερέρεται y. — 93 µέγα ΟΧΥ. — προσάγω d. — 36 ἐν codd. 

2038 P 

Th. 5. 293, 2 

491 B 

€f. Ioh. Ant, 
frg. 215b 

ΑΔ. M. 6094 
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Th. 5. 321, 1 

Th. S. 32, 20 

239 P 

Th. 5, 323, 4 
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ρίκιος Θεοδόσιον, τὸν αὐτοῦ víóv, συνῆψε πρὺς γάµον τῇ δυγατρὶ 
Γερμανοῦ τοῦ πατρικίου, στεφανώσαντος αὐτοὺς Κυριακοῦ, τοῦ 

πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. τῷ δὲ lavvovagío μηνὶ τα «Ίο- 
µετιανός, ὁ ἐπίσκοπος Μελιτηνῆς, ὁ συγγενὴς τοῦ βασιλέως, τέθνηκε 
καὶ ἐτάφη ἐν τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις ὑπὸ Κυριακοῦ τοῦ πατριάρχου 

καὶ πάσης τῆς συγκλήτου τιμηθεὶς ἐπιτάφια. | ὁ δὲ βασιλεὺς Πέτρον, 

τὸν ἴδιον ἀδελφόν, στρατηγὸν πάλιν τῆς Θράκης χειροτονήσας ὁπ- 
έστειλεν. || ἠκηκόει γὰρ περὶ τοὺς Καταράκτας ἀθροισθῆναι τὰ τῶν 

βαρβάρων πλήθη τὸν ᾽άψὴχ στρατηγὺν ἔχοντα. ὃ δὲ Πέτρος ἆπ- 
έστειλε πρὺς τὸν uy πρεσβευτὴν περὶ εἰρήνης. ὁ δὲ ny τοὺς 
Καταράκτας ἐκ τῶν 'Ῥωμαίων ἐπεχείρει λαβεῖν: καὶ ὁ Χαγάνος ἐπὶ 
τὴν Κωνσταντίολαν ἐχώρησεν. οἱ δὲ ᾿Ρωμαῖοι ἐπὶ τὴν Θράκην 
ἐπανέζευξαν καὶ εἰς ᾿δριανούπολιν ἀφίκοντο. | ὁ δὲ βασιλεὺς µαθών, 
ὕτι ὁ Χαγάνος κατὰ τοῦ Βυζαντίου ἐπέρχεται, γράφει τῷ Πέτρῳ εἰς 

τὸν "Iórgov ὑποστρέψαι, καὶ ἀποστέλλει Βώνοσον τὸν σκρίβωνα μετὰ 

ναυτιλίας τοῦ διαπερᾶναι τὺν λαόν. ἀποστείλας δὲ Πέτρος Γου- 

δούην τὺν ὑποστρότηγον πέραν τοῦ Ἵστρου πολλῆς αἰχμαλωσίας 

ἐκράτησεν' ταῦτα μαθὼν ὁ Χαγάνος τὺν ᾽άψὴχ μετὰ πλήθους ἆπ- 
έστειλεν, ὅπως τὺ τῶν ᾽άντῶν διολέση ἕἔθνος ὡς σύμμαχον τῶν 

Ῥωμαίων. τούτου δὲ γενοµένου τῶν βαρβάρων ἀπόμοιρα προσερρύη 
τοῖς Ρωμαίοις. | ὁ δὲ Μαυρίκιος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος καὶ εἰδώς. ὅτι 
οὐδὲν τὸν δεὺν λανθάνει, ἀλλὰ πᾶσιν ἀποδίδωσι κατὰ τὸ ἔργα 
αὐτῶν, καὶ ἐπιλογισάμενος τὺ σφάλμα, ὃ ἐποίησεν εἰς τὴν αἰχμαλω- 

σίαν μὴ ἐξαγοράσας αὐτήν, συμφέρειν ἔκρινεν ἐν τῷ fo τούτῳ 

ἀπολαβεῖν τὴν ἁμαρτίαν, καὶ μὴ ἐν τῷ μέλλοντι' καὶ ποιήσας δεήσεις 
ἐγγράφους ἀπέλυσεν εἰς πάντας τοὺς πατριαρχικοὺς Ώρόνους καὶ 

πάσας τὰς πολιτείας τὰς ὑπ αὐτὺν καὶ εἰς τὰ μοναστήρια τὰ ἐν τῇ 

ἐρήμῳ καὶ ἐν ᾿Ἱεροσολύμοις καὶ εἰς τὰς λαύρας χρήματα καὶ κηροὺς 
καὶ θυμµιάματα, ὅπως εὔξωνται ὑπὲρ αὐτοῦ. ἵνα ἐνταῦθα ἀπολάβῃ. 

1 τὸν υἱὸν αὐτοῦ x. — 2 Ῥωμανοῦ x. — αὐτοῦ g. — τοῦ Om. yz. — 3 Iuvova- 
ρίῳ mz. — 4 Μελιτινῆς codd. — 0 ante συγγ. om. g. — b τοῦ et 6 τῆς om. em. 
— 8 γὰρ om. ο. — 9 Αφίχ Th. 8. φηχ dm. — 9. 10 πρὸς τὸν 4. ἀπέστειλεν h. 
— πρεσβευτήν om. d στρατηγόν c. — ἄφηχ m. — 11.12 ἐπὶ τὴν Κωνσταν- 
tíohav d Th. S. ἐπὶ τὴν Κωνσταντίολον y ἐπὶ τὸν Κωνσεαντίολον z ἐπὶ τὴν 
Κωνσταντίαν c. — 14 ὁ om. cy. — 15 Βώνοσον x Βόνοσον z Βόνωσον y Bo- 
vocov Th. S. — 136 ναυτηλίας dyz. — διαπεράσαι emx. — Γουδούῖν Th. S. 
Γουνδόην hxy Γουγδόην g. — 18 ἐκρώτησαν x. — "Awny m. — 19 τῶν 4»- 
τῶν scr. € Th, S. τῶν ναυτῶν fmxz τῶν αὐτῶν ο. — 51 ἐν αὐτῷ y. — 
35 Ἰανθάνῃ g. — 38 αὐτοῦ x. — ἐπιλογησάμενος dgy. — 354 συμφέρει cem 

ουμφέρον f. — iv om. em. — τοῦτο c, — 36. 26 ποιήσεις ἐγγράφως δεήσεις g. 
— 926 ἐγγράφως h. — ἀπέστειλεν x. — 27 πολιτείας yA ἐκκλησίας xz. — vx 
αὐτῶν d. — 27. 28 τὰ ἐν Ἱερ. καὶ ἐν τῇ ig. x. — λάβρας g. — 29 εὔξονται hy. 
— ὑπέρ] περί x. 

— 
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καὶ μὴ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι. ἐσκανδαλίξετο δὲ καὶ εἰς Φιλιππικόν, 
τὸν γαμβρὺν αὐτοῦ, ὡς εἰς τὺ gi γράμμα ὀνομαζόμενον. ó δὲ Φι- 
λιππικὺς διαφόρως ἐπώμνυτο τῷ βασιλεῖ, ὡς καθαρός ἐστιν εἰς τὴν 

δουλείαν αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔχει mag! αὐτῷ δόλον. | τοῦ δὲ Μαυρικίου 

τὸν θεὺν [κετεύοντος τοῦ ἐλεηθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, £v μιᾷ κοι- 

µωμένου αὐτοῦ εἶδεν ὁπτασίαν, tig τὴν χαλκῆν πύλην τοῦ παλατίου 
τῇ εἰκόνι τοῦ σωτῆρος ἑαυτὸν παρεστῶτα, καὶ λαὺν «πλεῖστον» 
παρεστῶτα αὐτῷ: καὶ qur) γέγονεν ἐκ τοῦ χαρακτῆρος τοῦ µεγά- 

λου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λέγουσα" "Óóre Μαυ- 

ρίκιον.. καὶ κρατήσαντες αὐτὸν oí δίκης ὑπηρέται παρέστησαν τῷ 
πορφυρῷῶ ὀμφαλίω τῷ ἐκεῖσε. καὶ ἔφη πρὺς αὐτὺν ἡ θεία φωνή’ 
ποῦ θέλεις ἀποδώσω σοι; ὧδε, ἢ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνει' ὁ δὲ 
ἀκούσας ἔφη: “"φιλάνθρωπε δέσποτα. δικαιοκρίτα, ὧδε μᾶλλον, καὶ 

μὴ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι.” καὶ ἐκέλευσεν ἡ θεία φωνὴ ἐκδοθῆναι 

Μαυρίκιον καὶ «Κωνσταντῖναν», τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ τὰ τέκνα 
καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτοῦ Φωκᾶ τῷ στρατιώτῃ. διυπνισθεὶς 

οὖν Μαυρίκιος | καὶ καλέσας τὸν παρακοιμώμενον αὐτοῦ ἀπέστειλε 
πρὺς Φιλιππικόν, rov γαμβρὺν αὐτοῦ. ἐν σπουδῇ ἀγαγεῖν αὐτὸν πρὺς 

τὸν βασιλέα. ἀπελθὼν δὲ Ó παρακοιµώμενος ἐκάλεσεν αὐτόν. ὁ δὲ 
ἐγερθεὶς καὶ προσκαλεσάµενος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἠσπάσατο αὐτὴν 

λέγων' "oófov, οὐκέτι μὲ θεωρεῖς. ἡ δὲ ἀνέκραξε μετὰ κλαυθμοῦ 

φωνῇ µεγάλῃ πρὺς rov παρακοιµώμενον Λέγουσα" "ógxà σε κατὰ 
τοῦ Θεοῦ, τέ ἐστι τὺ πρᾶγμα, δι ὃ ζητεῖ αὐτὺν τῇ ὥρα ταύτῃ; 

ὁ δὲ ἐπωμόσατο ἀγνοεῖν, καὶ ὅτι "᾿αἰφνίδιον ἐξ ὕπνου ἀναστὸς ὁ 
βασιλεὺς ἀπέστειλέ us."  ὁ δὲ Φιλιππικὺς ᾖτήσατο μεταλαβεῖν καὶ 
οὕτως ἀπῄει πρὺς τὸν βασιλέα ἡ δὲ γυνὴ αὐτοῦ Γορδία ἔκειτο 
χαμαὶ ὀδυρομένη καὶ κλαίουσα καὶ τὸν δεὸν ἱκετεύουσα. εἰσελθὼν 
δὲ ὁ Φιλιππικὺς ἐν τῷ βασιλικῷ κοιτῶνι ἔρριψεν ἑαυτὸν εἰς τοὺς 
πύδας τοῦ βασιλέως. ὁ δὲ βασιλεὺς λέγει αὐτῷ: ""συγχώρησόν uoi 

διὰ róv Θεόν, ὅτι ἥμαρτόν σοι. ἕως γὰρ τοῦ νῦν ἐσκανδαλιζόμην 
εἰς GÉ" καὶ κελεύσας ἐξελθεῖν τὸν παρακοιμώμενον, ἀναστὰς ἔπεσεν 

εἰς τοὺς πόδας τοῦ Φιλιππικοῦ, λέγων" '"συγχώρησόν uov ἀσφαλῶς 

1 αἰῶνι om. hb. — προεσκανδαλίζετο Georg. Mon. p. 557. — 4 λόγον ἢ 
δόλον g. -- ὕ καὶ iv μιᾷ em. — quadam nocte A. — ἐν μιᾷ κοιµ. αὐτοῦ 
om. h. — 7. 8 καὶ λαὸν παρεστ. αὐτῷ Om. h. — 7 A«óv πλεῖστον Georg. Mon. 
p.557 copiosum populum Α πλεῖστον om. codd. — 10 δίκης Goar δίκην codd. 
iudiciorum ministri A. — 11 7 θεία φωνή] propria voce (ἰδίᾳ φωνῇ) A. — 
19 ποῦ] πῶς X. — 4£lgg dh. — ἀποδόσω h. — 15 et Constantinam uxorem 
eius A Κωνσταντῖναν em. codd. Georg. Mon. — 16 xal πᾶσαν τὴν συγγένειαν 
αὐτοῦ Om. X. — στρατηλάτη Georg. Mon. — 17 ὁ Μαυρίκιος z. — ἀπέστειλεν 
αὐτὸν πρὸς x, — 51 σώξου, γύναι, οὐκέτι Xz Ἰγύναι Om. yA. — 54 ἐπομώσας 
τὸ ἀγνωεῖν h. — 97 καὶ ante κλαίόδυσα om. f. — ἐλθών f, — 31 τὸν παρακ. 
αὐτοῦ h. 

cf, Ioh. Ant. 
frg. 218d 

410 B 

340 P 

411 B 
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γὰρ οἶδα ὅτι οὐδὲν ἤμαρτες εἰς ἐμέ. ἀλλ᾽ εἰπέ µοι, τίνα γινώσκεις 
ἐν τοῖς ἡμετέροις τάγµασι Φωκᾶν στρατιώτην:”  ὁ δὲ Φιλιππικὺς 
ἀναλογισάμενος λέγει αὐτῷ: "ἕνα γινώσκω, 6e τις πρὺ καιροῦ ὀλίγου 
πεμφθεὶς ἐντολικάριος ἐκ τοῦ στρατοῦ ἀντέλεγε τῷ κράτει σου.” 
ὁ δὲ βασιλεὺς ἔφη" “ποίας ἐστὶν ἐντεύξεως:' ὁ δὲ Φιλιππικὺς 

εἶπεν" "νεώτερος, θρασὺς καὶ δειλόφ. τότε λέγει Μαυρίκιος" "ἐὰν 

δειλός, καὶ φονεύς. καὶ ἐξηγεῖτο τῷ Φιλιππικῷ τὴν τοῦ ὀνείρου 

ἀποκάλυψιν. τῇ δὲ νυκτὶ ἐκείνῃ ἐφάνη ἀστὴρ ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ 
λεγόμενος κομήτης. τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρα ἔφθασε καὶ ὁ ἀποσταλεὶς 
μαγιστριανὺς πρὺς τοὺς ἐν τῇ ἐρήμω ἁγίους πατέρας φέρων παρ᾽ 

αὐτῶν ἀπόκρισιν τοιαύτην., ὅτι "6 θδεὺς δεξάµενος τὴν µετάνοιάν 

σου σώζει τὴν ψυχήν Gov καὶ μετὰ ἁγίων κατατάττει σε πανοικεί, 

τῆς δὲ βασιλείας μετὰ ἀτιμίας καὶ κινδύνου ἐκπίπτεις. ταῦτα ἀκού- 

σας Μαυρίκιος ἐδόξασε µεγάλως τὸν θΒεόν. | τῆς τοίνυν μετοπωρινῆς 
ὥρας καταλαβούσης, καὶ Μαυρικίου τοῦ βασιλέως κελεύσαντος τῷ 

Πέτρω ἐν τῇ τῶν Σκλαυινῶν χώρα τὸν λαὺν παραχειµάσαι, &vt- 
έστησαν οἱ ᾿Ρωμαῖοι μὴ καταδεχόµενοι τοῦτο ποιεῖν διά τε τὴν τῶν 

ἵππων ταπείνωσιν καὶ διὰ τὸ πολλὴν πφαῖδαν ἐπιφέρεσθαι καὶ διὰ 
τὸ πλήθη βαρβάρων περικεχῦσθαι τῇ χώρα. καὶ στάσιν ἐμελέτησαν. 

ὁ δὲ στρατηγὺς διαγανακτῶν κατὰ τοῦ Λλαοῦ εἰς ἀπύνοιαν αὐτοὺς 

ἐνέβαλεν. | ἐπιπίπτουσι τοίνυν ὑετοὶ λάβροι τῷ λαῷ καὶ ψῦχος πολύ. 
ὁ δὲ Πέτρος ἀπὸ εἴκοσι μιλίων τῆς στρατιᾶς τὴν διατριβὴν ἐποιεῖτο. 

Mavgéxiog δὲ τῷ Πέτρῳ ἐπώχλει διὰ γραμμάτων περᾶσαι vov ἼἽστρον, 
καὶ τὰς χειμερινὰς ἀποτροφὰς τοῦ Λλαοῦ ἐκ τῆς τῶν Σκλαυινῶν χώρας 

ἀρύσασθαι, ὕπως μὴ δηµοσίας σιτήσεις ἀναγκασθῇ τοῖς ᾿Ρωμαίοις 

παρασχέσθαι. ὁὃ δὲ στρατηγὸς µεταστειλάμενος τὸν Γουδούην ἔφη- 

σεν “λίαν uot βαρύτατα τὰ τοῦ βασιλέως προστάγµατα ἐπὶ ἆλλο- 
τρίας γῆς χειµάσαι Ρωμαίους" καὶ vó παρακοῦσαι χαλεπόν, καὶ τὸ 

ὑπακοῦσαι δεινότερον. οὐδὲν καλὺν τίκτει φιλαργυρία, µήτηρ δὲ 

1 εἶπόν not h. — γενώσκης dh. — 2 Φωκάν dem, — σερατηλάτην Georg. 
Mon. p. 558. — 3 ἀναλογησάμενος ef ἅμα λογισάµενος g. — 4 ἐντωλικάριος f 
ἐντοληκάριος (ἐντωλ. em) cegm. — 5 ἔφη om. x. — ἐντεύξεώς ἐστιν dz. — 7 τῷ 
Φι].] Φιλιππικός g. — 8 τῇ νυκτὶ δέ Z. — 12 zawoixí z πανοικεῖ emx. — 
13 καὶ μετὰ κινδ. z. — 14 µεθοπωρινῆς g μεθοπορινῆς m. — 15 κελεύσαντος 
om. y post παραχειµάσαι inserit z προστάξαντος ante τῷ Πέτρῳ sec. m. f et 
Georg. Mon. p. 559. — 16 Σκλάβων Georg. Mon. — τὸν λαόν om. g. — ὧν- 
έστησαν yz. — 18 πραίδαν dh. — 19 περικεχῶσθαι g. — 30 ἀγανακτῶν g. — 
tlg ἀπόνοιαν 'Th. S. in dementationem Α εἰς πόνους codd. — 51 ἐνέβαλλεν g. 
— λαῦροι g. — τῷ λαῷ] super populum Α τῷ στρατῷ codd. — 38 µηλίων 
hxy. — τῆς στρατιᾶς] &b exercitu Α. τῆς στρώτας codd. [τοῦ χάρακος Th. Β.). --- 
93 ἐπόχλει ᾳ ἐπ᾽ ὄχλη h. ἐποχλεῖ y. — 94 ἀποστροφάς h. — 30 παρασχεῖν d. — 
Γουδούιν Th. S. Guduhin A Γουνδύη» codd. — 38 προστάσσοντος post Ῥω- 
µαίους add. g imperatoris praecepta— iubentia A. — καὶ τὸ ἐπακοῦσαι δει- 
νῶν χαλεπόν g. — 29 ὑπακοῦσαι] ἐπακοῦσαι hy παρακοῦσαι g. 
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πάντων τῶν κακῶν καθέστηκεν. ταύτην νοσῶν Ó αὐτοκράτωρ τῶν 
µεγίστων κακῶν αἴτιος τοῖς ᾿Ρωμαίοις γίνεται. | µεταστειλάμενος δὲ 

τοὺς ταξιάρχας τοῦ λαοῦ τὸν τοῦ βασιλέως σκοπὺν αὐτοῖς παρεδή- 

λωσεν. οἱ δὲ ἔφησαν róv Àaóv τοῦτο μὴ καταδέξασθαι. Ó δὲ Aag 
τοῦτο ἀκούσας ἐστασίασεν' καὶ οἵ ἐπίσόημοι ἄρχοντες φυγόντες ἐξ 

αὐτῶν πρὺς τὺν στρατηγὸν παρεγένοντο. τὰ δὲ πλήθη συναθροισθέντα 

προβάλλονται ἔξαρχον Φωκᾶν róv κένταρχον, καὶ ἐπὶ ἀσπίδος τοῦ- 
τον ὑψώσαντες εὐφήμησαν ἔξαρχον. καὶ ταῦτα ὁ Πέτρος ἀκηκοὼς 

εἰς φυγὴν ἐτράπη καὶ τῷ βασιλεῖ πάντα κατάδηλα ἐποίησεν. ὁ δὲ 
βασιλεὺς τὰ δυσχερῆ ταῦτα ἀκούσας κρύπτειν αὐτὸ τὰ πλήθη ἐπειρᾶτο. 
δευτέρα δὲ ἡμέρα, καὶ ἰππικὸν ἐπετέλεσε τὰ τῆς συμφορᾶς ἀποκρύ- 
πτων. | ó δὲ δῆμος τῶν Πρασίνων ἔκραζε λέγων "Κωνσταντῖνος 

καὶ «{ομεντζίολος, δέσποτα ᾿Ρωμαίων τρισαύγουστε, τῷ οὐχείω σου 

δήμῳ παρενοχλοῦσιν. ἵνα ὃ Κρούκης διοικήσῃ. εἰς dg ἔχομεν ἅμαρ- 
τίαᾳ. ὁ Θεός, Ó τὰ πάντα δηµιουργήσας. ὑποτάξει σοι πάντα ἐχθρὺν 
καὶ πολέμιον ἐμφύλιόν τε καὶ ἀλλόφυλον χωρὶς αἱμάτων.' | ó δὲ 
βασιλεὺς τοῖς δήµοις ἐδήλον: ""μηδὲν ὑμᾶς ταράξη ἀλόγων στρα- 

τιωτῶν ἀκοσμία καὶ ἀταξία.. | of δὲ Βένετοι εἶπον' "6 θεός, ὁ 
κελεύσας σε βασιλεύειν, ὑποτάξει σοι πάντα τὺν πολεμοῦντα τὴν 

βασιλείαν σου. εἰ δὲ "Pouaióg ἐστιν ὁ ἀγνωμονῶν σε εἰς δουλείαν 
σου τοῦτον ὑποτάξει χωρὶς αἱμάτων.' | τούτους δὲ ὁ βασιλεὺς καθ- 

οπλίσας καὶ λόγοις ἠπίοις κατευνάσας σὺν τοῖς δηµάρχοις φυλάττειν 
τὰ τείχη τῆς πόλεως προσέταξεν. τοῦ δὲ υἱοῦ τοῦ βασιλέως «θΘεο- 
δοσίου» ἅμα Γερμανοῦ, τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ. εἰς Καλλικρότειαν 
κυνηγετοῦντος, ἀποστέλλουσιν οἱ ᾿Ρωμαῖοι γράμματα πρὺς Θεοδόσιον 
ἀξιοῦντες bm αὐτοῦ βασιλεύεσθαι. εἰ δὲ wi, xüv Γερμανὺν &vayo- 
ρεῦσαι βασιλέα: μηδὲ γὰρ ἔτι ἀνέχεσθαι ὑπὺ Μαυρικίου βασιλεύεσθαι, 

ταῦτα ὁ Μαυρίκιος μαθὼν μεταστέλλεται τὸν υἱὸν πρὺς ἑαυτόν" Κομεν- 
τίολον δὲ τὰ τείχη φρουρεῖν προσέταττεν. τὸν δὲ Γερμανὸν σὺν 
τῷ υἱῷ Θεοδοσίω κατῃτιᾶτο τῶν συμφορῶν αἴτιον γεγονέναι. τοῦ 

1 τῶν post αὐτοκρ. om. f horum A. — 3 τοῦ ante jac. om. y. — αὐτοῖς 
σκοπόν κ. — D seditiones concitaverunt A. — b ἐξ αὐτῶν om. x. — 7 Owoxav 
em. — ἐπέ om. h. — 8 ἔξαρχον om. d. — 10 ταῦτα τὰ δυσχερη x. — αὐτά corr. 
ex αὐτῶι g. — τὰ πλήθη d multitudines Α τῷ πλήθει corr. ex τὰ πλήθη cfg 
corr. ex τῷ πλήθη e τῷ πλήθει hm. — 11 incommoda infelicitatis A, — 12 ἔκρα- 
ἔεν z. — 13 Domentiolus A. — 14 Κροῦκις Chron. Pasch. p. 696, 2. — δεοι- 
κήσει hy. — 15 ὁ δὲ θεός h. — σοι add. ex dA om. rell. — 16 καὶ χωρίς f. — 
17 ταράξει hxy. — 19 τῶν πολεμούντων yz πο]εμοῦντα (om. τόν) Th. S. — 
921 σου] σοι f. — τούτοις y. — 32 xaravrvdcag d. — δηµάρχαις ο. — 923 τὰ 
μακρὰ τείχη X (τὰ Osodocíov τείχη Th. S). — filio imperatoris Theodosio A 
Θεοδοσίου om. codd. — 34 εἰς] πρός x. — Καλλικράτειαν Th. S. Α Καλικρά- 
τειαν Xz Καληκράώτειαν y. — 25 yodppaera of Ρωμαίοι z — 26 εἰ δὲ μὲ--- 
97 βασιλεύεσθαι om. g. — 926 Γερμανῷ h. — προσαγορεῦσαι y. — 30 καταιτιᾶτο 
g καταητιᾶῶτο y. 

Tb. S. 326, 9 

Th. 8, 327, 4 

444 B 
Th 8. 327, 6 

Th. 8. 398, 3 
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445 B 

Th. S. 325, 11 

Th. 8 329, 35 

Th. S. 330, 16 

Th. 8. 331, 18 

446 B 

Th. S, 332, 1 
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δὲ Γερμανοῦ ἀπολογουμένου, Μαυρίκιος ἔφη: "à Γερµανέ, δύο εἰσὶ 
τεκμήρια τῆς ὑπονοίας µου" τά τε ἐκ τοῦ Λλαοῦ πρός σε γράμματα. 
καὶ τοῦ φείδεσθαι τὸν λαὺν τῆς ἀγελαίας ἵππου τῆς νεµοµένης σοι 

εἰς τὰ προάστεια. πάντα γὰρ διήρπασαν, καὶ τῶν σῶν ἐφείσαντο. 

φείδου, Γερµανέ. τοῦ µηκύνειν τὺν λόγον, οὐδὲν ἡδύτερον τοῦ διὰ 
ξίφους τεθνάναι.  ὁ δὲ Γερμανὺς εἰς τὺν ναὺν τῆς Δεομήτορος τῶν 

Κύρου προσέφυγεν. | καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦτο μαθὼν Σπέφανον τὺν 
εὐνοῦχον ἀπέστειλεν ὑπεξαγαγεῖν τὸν Γερμανὺν τῆς ἐκκλησίας. τοῦ 
δὲ Στεφάνου βιαίως ἐξαγαγεῖν τοῦτον Θελήσαντος, οἱ τοῦ Γερμανοῦ 

ὑπασπισταὶ ἀντικαταστάντες ἐξωθοῦσι τὺν Στέφανον καὶ λαβόντες 
τὸν Γερμανὺν εἰς τὴν μεγάλην ἐκκλησίαν καταφεύγουσιν. ὁ δὲ 

βασιλεὺς ῥάβδοις ἐμαστίγου Θεοδόσιον, τὸν ἑαυτοῦ υἱόν. ἔφασκε 
γὰρ δι αὐτοῦ τὺν Γερμανὺν φυγαδευθῆναι' | καὶ ἀποστέλλει τοὺς 

ἐκσκουβίτορας τοῦ ἐξαγαγεῖν τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τὸν Γερμανόν. 

ἐντεῦθεν θρῦλος μέγας τῇ πόλει ἐνέσκηψεν. ὁ δὲ Γερμανὺς ἠθέλη- 

σεν ἐξελθεῖν καὶ δοῦναι ἑαυτόν' rà δὲ πλήθη οὐ κατεδέξαντο., ἀλλ᾽ 

ὕβρεσι µεγόάλαις TOv βασιλέα ἠτίμασαν λέγοντες' μὴ σχοίη δέρµα 
ó φιλῶν σε, Mevoóus Μαρκιανιστά. οἱ τοίνυν τὰ τείχη φρου- 

ροῦντες ταῦτα µαθόντες τῆς φρουρᾶς κατηµέλησαν. τύτε οἱ τοῦ 

Πρασίνου µέρους τὴν οἰκίαν Κωνσταντίνου τοῦ λεγοµένου 4άρδου 

καταφλέγουσιν. | ὁ δὲ Μαυρίκιος µεσούσης τῆς νυκτὺς ἀποδυσάμενος 

τὴν βασίλειον στολὴν καὶ ἰδιωτικὴν περιβαλόμενος εἰς δρόµωνά τε 

εἰσελθὼν μετὰ τῆς γυναικὺς καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ καὶ Κωνσταν- 
τίνου ἀποδιδράσκει. τὰ πλήθη δὲ δι ὅλης τῆς vvxróg αἰσχέσταις 

ὕβρεσι τὸν βασιλέα καθύβριζον, ἐπέσκωπτόν τε καὶ τὺν πατριάρχην 

Κυριακόν. λαίλαπος τοίνυν γενοµένου μεγάλου, μετὸ κινδύνων 

µεγίστων διασώζεται ó Μαυρίκιος εἰς τὺν ἅγιον «ἀὐτύνομον. ἐν 
αὐτῇ δὲ τῇ νυκτὶ ἐπιτίθενται αὐτῷ καὶ νόσοι ἀρθρίτιδες. | Qe ποδαΛ- 
γίας καὶ χειραλγίας καλοῦσιν. | ἐντεῦθεν ἀποστέλλει Θεοδόσιον, τὸν 

ἑαυτοῦ υἱόν, μετὰ Κωνσταντίνου πρὺς Χοσρόην, τὸν βασιλέα Περσῶν, 

1 ἔφη] εἶπεν x. — 2 τά τε yodup. τὰ (τά om. c) ἐκ τ. λαοῦ πρός σε x. 
— 8 τοῦ] τό» — φείσασθαι d. — 4 ἐφήρπασαν g. — 5 à Γερμανέ d. — 5 οὐδέν 
— 6 τεθνάναι om. h. — 6. 7 τῶν Κύρου] εἰς τὰ Κύρου x. — 8 ὑπεξαγαγεῖν x 
Th. S. τοῦ ἐξαγ. yz. — 18 διὰ τούτου y. — τὸν om. y. — 14 ἐκσοκουβίτωρας 
em ἐκσκουβήτορας x ἐκσουβίτωρας f ἐξκουβίτωρας κ. — 16 $991og c θροῖ- 
Aogh θρῦλλος dg θροῦλλος y. — 17 usyaloie f. — σχοίη] ἔσχην ayg?. — 18 Μαρ- 
μιονιστά h  Marcionista A. — 90 4άρδυ Th. S. — 22 βασίειον cefz Th. 8. 
βασιλικήν m Georg. Mon. p. 559. βασιλεικήν d. — περιβαλλόμενος g. — δρό- 
uova Th. S. A Georg. Mon. δρόμωνας gx δρόμονας hy. — rs om. x. — 34 τὰ 
δὲ πἱήθη dz. — 27 apud Sanctum Autonomon salvatur Mauricius Α (ἐπὶ τὸν 
vtov Αὐτονόμου τοῦ μάρτυρος Th. S. cf. Ioh. Ant. frg. 218* Georg. Mon. p. 559) 
διασώζεται αὐτόνομος εοᾶᾶ. — 928 αὐτῇ] ταύτῃ d. — ἀθρίτιδες (-ήτιδες h) yz. 
— 399 ἐνταῦθα x. — 39. 80 τὸν αὐτοῦ víóv Í τὸν υἱὸν αὐτοῦ d. — 30 μετὰ 
Κωνσταντίνου post Περσῶν inserit. g. 
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ὕπως ὑπομνησθῇ τῶν ὑπὺ Μαυρικίου γεγονότων αὐτῷ καὶ τὴν 

ἀνταπόδοσιν τῆς εὐεργεσίας προσνείµῃ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. | ὁ δὲ ΙΓερ- 
μανὺς πέμπει πρὺς Σέργιον. rov δήµαρχον τοῦ Πρασίνου μέρους, 

ὕπως συναγωνίσηται αὐτῷ τοῦ βασιλεῦσαι. ὑποσχόμενος τιμῆσαι TO 

Th. 8, 332, 90 

µέρος τοῦ Πρασίνου καὶ αὐτὺν µεγάλαις ἀξίαις περιβαλεῖν. ὁ δὲ 

Σέργιος τοῖς ἐπισημοτέροις τοῦ δήµου τοῦτο ἐθάρρησεν. ol δὲ τοῦτο 
οὐ κατεδέξαντο λέγοντες' "οὐκ ἄν ποτε Γερμανὺς τῆς τῶν Βενέτων 

προσπαθείαᾳ ἀποστήσεται. | οἱ δὲ Πράσινοι ἐξελθόντες εἰς τὸ ᾿Ρήγιον 
µεγάλαις εὐφημίαις ἐτίμων τὺν τύραννον Φωκᾶν, καὶ πείθουσιν 

αὐτὸν ἐν τῷ 'Efdóuo παραγενέσθαι. πέμπει τοίνυν ὃ Φωκᾶς θΘεύ- 
δωρον τὺν ἀσηκρήτην, καὶ εἰσελθὼν ἐν τῇ µεγάλῃ ἐκκλησία ἐπανέγνωσε 

τῷ λαῷ., ὕπως ὅ τε πατριάρχης οἱ δῆμοί τε καὶ ἡ σύγκλητος ἀφίκων- 
ται ἐν τῷ 'Efóóuo. τούτου τοίνυν γεγονότος, καὶ πάντων ἐν τῷ 
Εβδόμῳ ἀφικομένων. | Κυριακὸὺς ὁ πατριάρχης ἀπῄτησε τὸν τύραννον 
ὑὁμολογίαν περὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τοῦ ὀτάραχον φυλάξαι 
τὴν ἐκκλησίαν. | ἔδοξε δὲ ὁ τύραννος τὺν Γερμανὺν εἰς βασιλέα 
προτρέπεσθαι. τοῦ δὲ Γερμανοῦ κατειρωνευοµένου μὴ θέλειν, καὶ 

τῶν δήµων εὐφημούντων τὺν τύραννον, ἀναγορεύεται TO κακόν. καὶ 

κύριος τῶν σκήπτρων Ó τύραννος προχειρίξεται, καὶ κρατεῖ τῆς 

εὐδαιμονίας ἡ συμφορά, καὶ λαμβάνει τὴν ἔναρξιν τὰ μεγάλα τῶν 

Ῥωμαίων ἀτυχήματα. ἡ δὲ ἀναγόρευσις τοῦ τυράννου εἰς τὺν ναὺν 
τοῦ βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἐγένετο. δύο δὲ ἡμέρας ἐν τούτῳ δια- 
τρίψας τῇ τρίτῃ εἰς τὰ βασίλεια εἰσῆλθεν ἐπὶ βασιλικῆς ἁμάξης 
καθεζόµενος. τῇ δὲ πέµπτῃ ἡμέρα 4εοντίαν., τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, 
ἔστεψεν αὐγούσταν. καταστασιάζουσι τοίνυν τὰ µέρη πρὺς ἄλληλα 

ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ διὰ στάσεις τόπων. | ὁ δὲ τύραννος ᾿4λέξανδρον, 
τὸν συναντάρτην αὐτοῦ, ἐξέπεμψε κατευνάσαι τὰ µέρη. ὁ δὲ ᾽4λέξαν- 

δρος Κοσμᾶ. τῷ τῶν Βενέτων δηµάρχῳ. χεῖρας ἐπιῤαλὼν ὤθησέ τε 

Th. S. 333, 12 
243 P 

441 B 

Th. S. 334, 1 

Th. S. 335, 5 

καὶ ὕβρισεν. of δὲ Βένετοι ἀγανακτοῦντες ἔκραζον' ""ὕπαγε' µάθε 445 B 
τὴν κατάστασιν, ὁ Μαυρίκιος οὐκ ἀπέθανεν. ὁ δὲ τύραννος τού- 
των ἀκηκοὼς ἐπὶ τὺν τοῦ Μαυρικίου φόνον κινεῖται' | καὶ ἀἄπο- 

στείλας στρατιώτας ἤγαγεν αὐτοὺς ἐν Χαλκηδόνι εἰς τὺν Εὐτροπίου 

2 προσνείµει ᾳ προσνήµει h. -- 8 ἀποστήσηται x. — 10 ὁ om. z. — 
11 ἀσικρίτην y ἀσηκρῆτις ᾳ ἀσηκρίτις d ἀσηκρίτης ο ἀσικρίτης h. — ἐλθών 
d. — £xavíyvo d. — 12 καὶ of δῆμοι καὶ z. — ἀφίκονται (ἀφήκ. b) hy. — 
13 rovtov — 14 'Efjóóouo om. f. — 17 κατηρωνενοµένου hxy. — 18. dvsegr- 
µούντων d. — τέλος dvayog. d. — 30 μεγάλα om. d. — 22 τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ βαπτιστοῦ g. -- Ὑέγονεν g. — 34 Αεοντιέαν f. — γυναῖκα om. c. — 
95 αὐγοῦσταν Cg. — καταστασιάζουσι] καταστάσει h. — 30 διὰ ev. τόπων Om. 
d. — διά στάσις πι διαστάσεις eh. διάστασις fg. διαστασις sine acc. ο. — τό- 
zov ef. — 27 ἔπεμψε xz. — παταυνᾶσαι dg. — 30.31 τούτων ἀκηκοὼς τῶν 
φωνῶν z. — 32 αὐτούς] eum Α. — Καλχηδόνι g. — Εὐτροπίου À Th. S. Ioh. Ant, 
frg. 3184 Georg. Mon. p.560 Zonaras XIV, 14 Ἑὐροπίου x Εὐρωπίου y Εὐρωπίου z. 

"lTükorHANIS CHRON. I. 19 

Th. 8. 336, 1 
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Th. 8. 840, 9 

449 B 

Th. S. 539, 21 
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Λιμένα. καὶ προαναιροῦνται τοῦ βασιλέως οἱ παϊδες of ἄρρενες ἐπ᾽ 
ὄψεσιν αὐτοῦ πέντε, ἐντεῦθεν προκολάζων τὺν βασιλέα τῇ τῶν παί- 

δων σφαγῇ' ó δὲ Μαυρίκιος φιλοσοφῶν τὺ δυστύχημα rov ἐπὶ 
πάντων ἐπεκαλεῖτο θεὺν" καὶ πυκνῶς ἐφθέγγετο" "δίκαιος ti, κύριε. 
καὶ εὐθεῖς a£ κρίσεις Gov." — γίνεται τοίνυν τῶν παίδων ὁ θάνατος 

τοῦ πατρὺς ἐπιτάφιον προεπιδειξαµένου τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ µεγέθει 
τῆς συμφορᾶς. τῆς γὰρ τιθηνῆς ὑποκλεφάσης £v τι τῶν βασιλικῶν 

µειρακίων καὶ πρὺς σφαγὴν τὺ ἑαυτῆς ἐπιδωσάσης. ὁ Μαυρώκος οὐ 
κατεδέξατο. ἀλλὰ TO ἴδιον ἐπεζήτησεν' | φασὶ δέ τινες, ὅτι, τούτου 

σφαγέντος. γάλα σὺν τῷ αἵματι ἔρρευσεν. ὥστε πάντας τοὺς ὁρῶν- 

τας θρηνῆσαι δεινῶς. | οὕτω μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς καὶ νόμων φύσεως 
ὑψηλότερος γεγονὼς ὑπαλλάττει TOv βίον. | οὐ διέλειπε δὲ τῇ '"Po- 
µαίων βασιλεία ἐξ ἐκείνου καιροῦ δυστυχήµατα ποικίλα τε καὶ 
ἐξαίσια. | 6 τε γὰρ Χοσρόης, ó τῶν Περσῶν βασιλεύς, τὴν εἰρήνην 
διέλυσεν. καὶ οἱ "4βαρεις τὴν Θράκην διώλεσαν, καὶ ἄμφω τὰ στρα- 

τεύµατα τῶν Ρωμαίων διεφθάρησαν, ὥστε, | ὁπηνίκα ᾿Ηράκλειος 
ἐβασίλευσε καὶ ἐξέτασιν τοῦ ὁπλιτικοῦ ἐποιήσατο εἰς τὸ ἀκριῤές, ἐκ 

πάσης τῆς πληθύος τῆς εὑρεθείσης ἐπὶ τῆς τυραννίδος Μανυρικίῳ 

μετὰ Φωκᾶ οὐχ εὗρε περαιτέρω δύο ἀνδρῶν. οὕτως οἱ τὸν τύραν- 
vor προστησάµενοι ἐπὶ αὐτοῦ ἀνηλώθησαν. 

Κόσμου Τῆς Θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
. ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 
S5. ἔτη gr. Φωκᾶς Χοσρόης 

ἔτη ζ.. ἔτη 19’. 
α. με. 

Κωνσταντ.  Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίσόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Κυριακὺς ᾿Ισώκιος Εὐλόγιος ᾿ Αναστάσιος 
Erg τα]. ἔτη η’. ἔτη κζ’. ἔτη 9’. 

9. y. xà. y. 

Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Νοεμβρίω, ὑνδικτιῶνος s', βασιλεύσας Φωκᾶς 

1 of anie ἄρρενες om. f. — 6 προεπιδειξαµένον Th. S. praeostendens A 
προεπιδεξαµένου m προσεπιδειξαµένου rell| — Ἱ τιθινῆς x τηθηνῆς g. — 
ὑποκλεφάσης Th. S. Georg. Mon. p. 560 Zonaras XIV, 14 αὐτοῦ (ἑαυτοῦ m) 
κλ]εψάσης codd, — Ev τι "Th. S. ?» ἐκ τῶν Georg. Mon. p. 561 ἕνα codd. — 
8 πρὸς σφαγἠν τὸ ἑαυτῆς sec. m. fA πρὸς φυγὴν ἑαυτήν codd. — ἐπιδοσάσης 
hx ἐπιδούσης sec. m. f in lit. verbi longioris. — 10 ἔρευσε codd. — 11 vóuov 
ce µόνον f. — 12 διέλπε g. — δὲ om. f, — τῇ P. βασιλείᾳ d Georg. Mon. 
p. 561 τὴν 'P. βασιλείαν rell. — 15 βάρβαροι y. — τὰ στρατόπεδα κ. — 16 ὁ 
Ἡράκ]. c. — 17 καὶ ante ἐξέτασιν om. et ante ix add. codd, Correxi ex A. 
cf. Tafel p. 62, Not. 1. — 18 Mavgixéo] Ἡρακλείῳ d. — εὑρεθείσης Μαυρικίῳ 
ἐπὶ τῆς τυραννίδος τοῦ Φωκαὰ Tafel cum Cedreno εἰ m sec, m. — 23? Φωκάς 

ὅ 
fm sime acc. e, — 928! Κυριακός om. h. — 31 ἱνδικτιῶνος om. y iv rell. — 

€] 9’ h. 
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ὁ τύραννος ἀνεῖλεν, ὡς προλέλεκται, Μαυρίκιον σὺν πέντε παισὶν 
ἄρρεσιν' καὶ τὰς τούτων κεφαλὰς ἐκέλευσε τεθῆναι ἐν τῷ Κάμπῳ 

τοῦ τριβσυναλίου ἡμέρας ἱκανάς' καὶ ἐξήρχοντο οἱ τῆς πόλεως καὶ 
ἐθεώρουν αὐτάς. ἕως ἐπώζεσαν. ἀναιρεῖται δὲ καὶ Πέτρος. ὁ ἆδελ- 
φὺς αὐτοῦ, καὶ ἄλλοι πολλοί. Θεοδόσιον δέ. τὸν υἱὸν αὐτοῦ, λόγος 

κρατεῖ πεφευγέναι καὶ σεσῶσθαι. ταύτην δὲ τὴν φήμην Χοσρόης, 
ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς, ηὔξησεν ἄλλοτε ἄλλως ψευδόµενος καὶ 
παρ ἑαυτῷ τοῦτον ἔχειν λέγων καὶ προνοεῖν δῆθεν, ἵνα τὴν 'Po- 
µαίων βασιλείαν παραλάβῃ., δολερῶς δὲ τῆς τῶν ᾿Ῥωμαίων βασιλείας 

cf. Τα, 8. p.341,5 
et p. 346, 9 

10 ἐλπίζων κρατῆσαι, ὡς ἠλέγχθη zoÀvroózog, μάλιστα δὲ ἐκ τοῦ πολέ- 150 B 

µους αἰφνιδίους κινῆσαι καὶ µεγάλως Λλυµήνασθαι τὰ Ρωμαϊκά. τοῦ ctTh.S.p.345,15 

15 w€ 
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δὲ Φωκᾶ πρέσβιν πρὺς αὐτὺν ἀποστείλαντος Βίλιον, τοῦτον ἐκρά- 

τησε καὶ εἰς φυλακὴν ἀπέθετο, µηκέτι εἰς τὰ ᾿Ρωμαϊκὰ ὑποστρέψαι, 

γράμμµασι δὲ ἀτίμοις τὺν Φωκᾶν ἀντημείβετο. | Κωνσταντῖναν δὲ τὴν 
βασίλισσαν ἅμα ταῖς τρισὶ θυγατράσι ἐν οἰκίαᾳ ἰδιωτικῇ., ἐπιλεγομένῃ 

τῶν έοντος. ὁ τύραννος κατέστησεν. | 

| "Ev ᾽αλεξανδρεία τῇ πόλει καλλιγράφος τις. ἀνὴρ εὐλαβής, ἐκ 
παννυχίδος οἴκαδε πορευόµενος µεσούσης νυκτὺς ὁρᾷ τοὺς ἀνδριάν- 
τας ἐκ τῶν βωμῶν καθελκυσθέντας καὶ µεγάλῃ τῇ φωνῇ λέγοντας, 
ἀναιρεῖσθαι Μαυρίκιον καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ. καὶ πάντα τὰ ἐν Βυ- 

ζαντίῳ πραχθέντα συμπτώματα. πρωῖας δὲ ἀπελθὼν ὁ ἀνὴρ τῷ 

Th. 8. 345, 11 
- 

Th. S. 341, 16 

2345 P 

αὐγουσταλίῳ ταῦτα διηγήσατο' ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ ταῦτα ' 
κατάδηλα ποιῆσαι, ἀπογραφάμενος δὲ τὴν ἡμέραν ἐκαραδόκει τὴν 

ἔκβασιν. ἐνάτη δὲ ἡμέρα. καὶ ἄγγελος κατέλαβε µηνύων τὴν Μαυ- 
[4 6 ρικίου ἀναέρεσιν. τότε ὁ αὐγουστάλιος τὴν τῶν δαιμόνων πρύρρησιν 

ἐπὶ λαοῦ ἐθριάμβευσεν. || 
Ναρσῆς δέ, ὁ τῶν “Ρωμαίων γενόμενος στρατηγός, κατὰ τοῦ 

τυράννου ἀντῆρε καὶ τὴν Ἔδεσαν ἐκράτησεν. γράφει τοίνυν Φωκᾶς 

Γερμανῷῶ τῷ στρατηγῷ πολιορκῆσαι τὴν Ἔδεσαν. ὁ δὲ Ναρσῆς 

γράφει πρὺς Χοσρόην, τὺν βασιλέα Περσῶν., ἀθροῖσαι δυνάµεις καὶ 

2 ἐν τῷ Κ. Georg. Mon. p. 561 τῷ om. codd. — κάππῳ cem. — 5 et alii 
proceres multi A. — 6 φύμην e φυγήν c. — 7 ἄλλος ef. — 9 βασιλείας om. d. 
— 10 ἐκ τοῦ] ἐκ τοὺς c ἐν τὸ τούς y. — πολέμου g. — 11 αἰφνιδίως f. — 
12 πρέσβιν g πρέσβην dh πρέσβειν cem πρέσβιν m. 2 in lit. £.. — — Βιλίον z 
Ηιβλίον y .A(gvov ἆ Bi λιον (sime acc. et spatio unius lit. vacuo) ο «ΐλιος 
Th. S. — 18 τὰ om. c. — ὑποστρέφαντα cz. — 14 δὲ om. h. — τὸν d. dc(- 
μοις X. — ἀνταμείβεται g ἀνταμείβετο h. — Κωνσταντίναν dz Κωνσταντίαν f. 
— 15 οἰκείᾳ h. — 16 τῶν] τά d. — 17 ἐν om. f. — ἀνὴρ add. ex dA om. 
cyz. — 18 πανυχίδος mz. — µεσ, τῆς νυκτός h. — 30 καὶ ἁπλῶς πάντα τὰ ἐν 
τῷ B. d. — 922 ταῦτα] πάντα d. — 354 ἐννάτη z. — 24.96 τήν τε M. ἀναίρε- 
cw xal τὴν τοῦ Φωκᾶ ἀνάρφησιν d. — 925 ὁ add. er d om. rell. — 9231 Nag- 
σής g Νάρσης m sime acc, e. — 38 ἀντεῖρεν y. — Aiüscav z. — 29 Αἴδεσαν z 
Ἔδεσσαν f. — Ναρσής cg. — 30 πρὸς βασ. II. τὸν Χοσρόην g. — Χοσρώην hy 
similiterque ubique in sqq. — συναθροῖσαι d. 

19* 
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κατὰ Ρωμαίων συστήσασθαι πόλεμον. ἐποίησε δὲ Φωκᾶς τὺν ἴδιον 
ἀδελφὺν «Πομεντζίολον µάγιστρον. καὶ τὺν Πρίσκον κύµητα ἐκσκου- 

βιτόρων. ι 

f. -. 4. 4. εἰ. 4. 

Tovro τῷ ἔτει μηνὶ «{εκεμβρίῳ, ἐνδικτιῶνος £', προῆλθε Φωκᾶς 
ἐν ταῖς ἑορταῖς ῥίψας ὑπατείαν πολλήν. Χοσρόης δέ. Ó βασιλεὺς 

τῶν Περσῶν, συναθροίσας δύναμιν πολλὴν κατὰ Ρωμαίων ἐἑξαπ- 

έστειλεν. ὁ δὲ Γερμανὺς ἀκούσας ἐφοβήθη., ἀναγκαζόμενος δὲ τοῦ 
πολέμου ἀπήρξατο. τοῦ δὲ Γερμανοῦ ἐν τῷ πολέμω πληγέντος, of 

ὑπασπισταὶ τοῦτον διέσωσαν μέχρι Κωνσταντίνης. καὶ ἡἠττῶνται 
'"Pouatow ἐνδεκάτη δὲ ἡμέρα, καὶ ὁ Γερμανὺς ἐτελεύτησεν. ὁ δὲ 
Φωκᾶς τὰς δυνάµεις ἀπὺ τῆς Εὐρώπης ἐπὶ τὴν ᾽Ασίαν μετέφερε τῷ 
Χαγάνῳ τὰ πάκτα ἐπαυξήσας, νοµίζων ἠρεμεῖν τῶν ᾽άβάρων τὺ 

ἔθνος. ταύτας δὲ διελὼν «τὰς μὲν» κατὰ Περσῶν ἀπέστειλεν, τὰς 

δὲ πρὺς τὴν πολιορκίαν ᾿Εδέσης κατὰ Ναρσοῦ σὺν 4εοντίῳ εὐνούχω 
καὶ µεγιστάνω αὐτοῦ. ὁὃ δὲ Χοσρύης συναθροίσας δυνάμεις ἐπὶ τὺ 
4αρᾶς γίνεται. Ναρσῆς δὲ ἐξελθὼν τῆς ᾿Εδέσης ἐπὶ τὴν Ἱεράπολιν 
κατέφυγεν. ὁ δὲ Χοσρόης σὺν τοῖς ᾿Ῥωμαίοις γίνεται εἰς τὺ ᾿4ρξα- 
μοῦν, xal «φρούριον ἀπὺ ἐλεφάντων συστησάµενος τοῦ πολέμου 

ἀπήρξατο καὶ νίκην μεγάλην ἤρατο, πολλοὺς τῶν ᾿Ρωμαίων ζωγρήσας, 
οὓς καὶ ἀπέτεμεν. τούτων οὕτω πραχθέντων., ó Χοσρύης ἐπὶ τὴν 
ἑαυτοῦ γῆν ἐπανέζευξε Ζογγόῃ τὰς δυνάµεις καταλιπών. τοῦτο 

μαθὼν ὁ Φωκᾶς κατὰ Αεοντίου ἐμάνη καὶ χειροπέδαις σιδηραῖς 
ἀτίμως αὐτὺν εἰς Βυζάντιον φέρει καὶ Χχειροτονεῖ στρατηγὺν «ο- 

µεντζίολον, τὸν ἴδιον &veyióv, ὃν καὶ κουροπαλάτην ἐποίησεν. 

y. i. ια. 8. κ. ἔ. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἀπέστειλε Χοσρόης Καρδαρίγαν καὶ ᾿Ῥουσμιάξαν, 
καὶ ἐπόρθησαν πολλὰς τῶν Ρωμαίων πολιτείας. ὁ δὲ «Πομεντξίολος 

λόγον δοὺς τῷ Ναρσῇ καὶ ὅρκοις πολλοῖς πείσας αὐτὺν µηδεµίαν 

$2 Οομνεντζίολον c Domentiolum ΑΔ. — µαγίστρον de sine acc, ο. — ἔκ- 
s, , , ο] 

σκουβητόφων dh ἐκσουβιτόρων cf ἐξκουβητόρων g. -- 5 «εκεμβρω ἕ ivf 

«εκεμβρίω P ἐν ἕ x. — á codd. — προσῖλθε g. — 6 ὑπατίαν codd. — ὁ 
om. c. — ὁ τῶν Il. Bac. h. — 1 τῶν om. x. — δυνάμεις πολλάς h. — 19 τὰς 
om. em, — 13 τῶν Αβάρων scr. er Α τῶν βαρβάρων xz τῶν δὲ βαρβά- 
eo» y. — 14 διελθών y. — τὰς μὲν add. ex A om. codd. — 15 δὲ om. h. — 
Αἰδέσης z Ἐδέσσης m. — 17 «{αράς hxy. — Αἰδέσης z. — ísg&v πόλιν c. — 
18 Αρζαμοῦν d Ardamum A "4ofáuos?. — 19 ἀπὸ ἐλεφάντων zÀ ἀπὸ ἐλέ- 
φαντος Xy. -— 30 ἤρατο hx. -— 31 οὗτος ef. — 29 ζογγοήτας δυνάµεις y. — 

καταλειπών hx. — 38 0 om. d. — χειροπαῖΐδες y. — 24 Domentiolum A. — 

25 κοροπαλώτην xy. — 36 ε in fine om. ο. — 21 Καρδαριγάν ἓ Καρδαρῆγαν g. 
-- Ῥουσμιάζην h. — 38 ἐπόρθησεν g. — πόλεις Ἡ πόλλεις g. -- «fontvríolog 
hA Μεντξίολος y. — 39 Λόγο» δούς] λόγοις π. 

[^] 
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ἀδικίαν παρὰ τῷ Φωκᾷ ὑπομένειν. ἀπέλυσεν αὐτὸν πρὺς Oox&v: ó 

δὲ Φωκᾶς μὴ φυλάξας τὺν λόγον τοῦτον πυρὶ κατέκαυσεν. ἐν λύπῃ 
οὖν µεγάλῃ γεγόνασιν οἱ 'Ῥωμαῖοι, ὅτι qóflov µέγαν εἶχεν εἰς Πέρ- 
σας ὁ Ναρσῆς, ὥστε τὰ τέκνα τῶν Περσῶν ἀκούοντα τὸ ὄνομα 

Ναρσοῦ τρέµειν' «οἱ δὲ Πέρσαι ἠγαλλιῶντο χαρᾷ µεγάλῃ». 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Θωμᾶς Fry y. 
B. a-. ο. qo cov 

Tovro τῷ ἔτει σχολαστικὺς εὐνοῦχος., ἀνὴρ ἔνδοξος τοῦ παλα- 455 B 
τίοῦ. μεσούσης νυκτὺς Κωνσταντῖναν τὴν δέσποιναν σὺν ταῖς τρισὶ 
Βυγατράσιν αὐτῆς λαβὼν εἰς τὴν μεγάλην ἐκκλήησίαν κατέφυγε τῇ 

βουλῇ Γερμανοῦ τοῦ πατρικίου, ὀρεγομένου τῆς βασιλείας. γίνεται 

τοίνυν ἐν τῇ πόλει στάσις µεγάλη. οἱ δὲ Πράσινοι ἀθροισθέντες 

ἐπὶ rov, κοχλίαν ἐδυσφήμουν τὴν Κωνσταντῖναν᾽ ὁ δὲ Γερμανὺς τῷ 
δημάρχω τῶν Πρασίνων τάλαντον χρυσίου ἀπέστειλεν. ὥστε συν- 

εργῆσαι αὐτοῖς. τὰ δὲ πρωτεῖα τοῦ δήµου οὐ κατεδέξαντο τοῦτο. 
ó δὲ τύραννος ἔπεμψεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ἀποσπάσαι τὰ γύναια" 
ὁ δὲ πατριάρχης Κυριακὺς ἀντεκαθίστατο τῷ τυράννω μὴ καταδεξά- 
µενος ἐκ τοῦ ναοῦ ἀποσπάσαι τὰ γύναια τυραννικῶς. ὮΌὕρκοις δὲ 

βεβαιωθεὶς ὑπὺ τοῦ Φωκᾶ, ὡς οὐκ ἀδικήσει αὐτάς. ἐξάγονται τοῦ 

ἁγίου τεμένους καὶ ἐν µοναστηρίω ἐγκλείονται' τὺν δὲ Γερμανὸν 
ἀποκείρας ἐν ἱερεῦσι κατέταξε καὶ ἐν τῷ ἰδίω οἴκῳ παρεφύλαττεν. 
τότε καὶ Φιλιππικὺς τὴν χόµην ἑλόμενος ἱερωσύνης ἀξίαν ἀνέλαβε 
καὶ ἐν Χρυσοπόλει ἐν τῷ µοναστηρίω, ὃ ἔκτισεν. διέτριβεν. οὗ δὲ 

Πέρσαι ἐν τούτω τῷ ἔτει παρέλαβον τὸ «{αρᾶς καὶ πᾶσαν τὴν Μεσο- 
ποταµίαν καὶ Συρίαν αἰχμαλωσίαν πολλὴν ποιήσαντες, Wo οὐκ ἔστιν 
ἀριθμός. τοῦ δὲ πατριάρχου Κυριακοῦ τελευτήσαντος, Θωμᾶς χει- 454 B 

ροτονεῖται ἀντ᾽ αὐτοῦ. διάκονος καὶ σακελλάριος Qv τῆς αὐτῆς ἐκ- 

κλησίας. μηνὶ Ὀκτωβρίῳ τα’. 

8 διότι d. -- εἰς τοὺς Π. z. — ὃ οἳ δὲ Π.-- usyclg add. ex À: porro 
Persae gavisi sunt gaudio magno. om. codd. -- 7 «m] iy y. — 9 Κωνσταντί- 
ναν dfz — 11 τῆς βασιλείας] τὴν βασιλείαν codd. et edd. — 12 μεγάλη στάσις 
x. — 19 Κωνσταντίναν hy. — 14 χρυσοῦ h. — ἀπέλυσεν ο, — 16 τοῦ] τό f. — 
17 ὁ δὲ πατρ.--- 18 γύναια om. h, — 18 ἐκ om. g. — ἀποσπασθῆναι d. — 19 ὡς 
om. c. — ἀδικήση d. — 21 xal — παρεφύλαττεν om. g. — 22 καὶ om. g. — 
τὴν κόµην ἀποκειράμενος καὶ μοναχικὸν βίον ἑλόμενος» — ἔλαβεν fm ἐν- 
έβαλεν g. — 23 90] m hxy. — 24 «αράς xy. — 27 Ῥακελάριος fh. 



A. M. 6099 

cf. Ioh. Ant. 
frg. 2186 

347 P 

455 B 

4 

294 OEOTSANOTE 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 

S». ἔτη g59". Φωκᾶς Χοσρύης 
ἔτη £. ἔτη A9. 

ε. io. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσυλύμων Αλεξανδρείας — Mvriogsteg 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Θωμᾶς Ἰσόκιος Θεόδωρος ᾿ναστάσιος 
ἔτη y. ἔτη η’. ἔτη B. ἔτη 9’. 

B. [. α. E. 

| Tovro τῷ ἔτει Φωκᾶς ó τύραννος ἔξευξε τὴν ἑαυτοῦ Όυγα- 

τέρα μα, Πρίσκῳ τῷ πατρικίω καὶ κόµητι τῶν ἐκσκουβιτόρων, 
καὶ γενοµένου τοῦ γάμου ἐν τῷ παλατίῳ τῶν Μαρίνης, ἐκέλευσεν 

ἱππικὺν ἀχθῆναι. οἳ δὲ δήμαρχοι τῶν δύο μερῶν ἐν τοῖς τετρακίοσι 

σὺν τῶν βασιλικῶν λαυράτων ἔότησαν Πρίσκου καὶ «{ομεντξίας 

λαυράτα. ταῦτα ἰδὼν ὁ βασιλεὺς ἠγανάκτησεν., καὶ πέµψας ἤγαγε 

τοὺς δημάρχους Θεοφάνην καὶ Πάμφιλον., καὶ στήσας αὐτοὺς εἰς τὸ 
στάµα γυμνοὺς ἐκέλευσεν ἀποτμηθῆναι αὐτούςε. πέµψας δὲ τὸν 
πρωτοκούρσορα αὐτοῦ ἠρώτα αὐτούς, τίνος ἐπιτρέψαντος τοῦτο πε- 

ποίηκαν: οἱ δὲ εἶπον, Ori κατὰ συνήθειαν of γραμμισταὶ τοῦτο 

πεποίηκαν. 0 δὲ δῆμος καὶ of ὄχλοι ἔκραζον"' Ἱφιλανθρώπου δεσπό- 
του πολλὰ τὰ ἔτη.”. of δὲ γραμμισταὶ ἐρωτηθέντες διὰ τί τοῦτο 
πεπυίηκαν; ἔφησαν, ὅτι "rob βασιλέως τέκνα ὀνομασθέντα ὑπὺ 
πάντων, ἡμεῖς ἀφ᾽ ἑαυτῶν τοῦτο πεποιήκαμεν.. ὁ δὲ Πρίσκος φόβῳ 
συνεχόµενος τὴν ἀγανάκτησιν ἐδειλία τοῦ βασιλέως. | τῶν δὲ ὕχλων 
κραζόντων φιλανθρωπευθῆναι αὐτοῖς, συνεχώρησεν ὁ Φωκᾶς' ἔκτοτε 

οὖν ὁ Πρίσκος µηνιάσας οὐκ ἦν ἐν ὀρθότητι μετὰ Φωκᾶ. γυνὴ δέ 
τις ὀνύματι Πετρωνία γίνεται τῇ βασιλίσσῃ Κωνσταντίνῃ ὡς &vrl 

διακόνου πρὸς Γερμανὺν ἐκ Κωνσταντίνης vàg ἀποκρίσεις ποιου- 

µένη” τῆς δὲ φήμης πλατυνομένης Θεοδόσιον ζῇν. τὸν υἱὸν τοῦ 
Μαυρικίου. ἐλπίδας ἀγαθὰς Ἡ τε Κωνσταντῖνα καὶ ὁ Γερμανὺς εἶχεν 
ἐπὶ τούτῳ" ἡ δὲ ἀνοσία Πετρωνία τῷ τυράννω ταῦτα κατάδηλα 
πεποίηκεν. ὃ δὲ τύραννος Κωνσταντῖναν Θεοπέματῳ τῷ ἐπάρχω 

— 8? Φωκάς fm. — 5* 8' g om. h. — 6*—10* Hierosol. episcopum om. h. 
— 83 [saacius A. — 12 ὤομενζία c Domnentziam A hic et infra «ομνεν- 
τίαν Lon. XIV, 14. — καὶ om, x. — ἐκοκουβητόρων h ἐξκουβητόρων g. — 
15 σὺν om. ἆ ur:t&? — ἔστησε x. — 16 λαυρᾶτα df. — quibus auditis A. 
βασιλεύς] τύραννος d. — πέµφας ἤγαγε τοὺς ΧΑ ἤγαγε om. yz. — 17. 18 γυμνοὺς 
εἰς τὸ στάµα g. — 18 δὲ] enim A, — 19 πρωτοκούρσωφα g. — 19 πεποίηκαν 
τοῦτο X τοῦτο ἐποίησαν m. — 30 οἳ δὲ timor —21 πεποίηκαν om. f. — εἶπαν 
ce. — Ύραμισταί g hic et infra. — 91 ἐποίησαν m. — ἀνέκραξον d. — Στ μη- 
νίσας g. — μετὰ Φωκὰ om. m. — 98 Πετρονία h ubique. — 929 τὰς ἀποκρί- 
diig— 80 π]ατυνομένης om. em. — 30 rov om. x. — 831 Κωνσταντίνα yz. — 

31 καὶ 0— 32 Πετρωνία om. em. — 32 ἐπὶ τοῦτο h. — 33 Κωνσταντίναν fmz. 
— ὑπάρχω xz exarcho A. 
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πρὺς βάσανα ἔδωκεν' ἡ δὲ facavifouévg "Poucvov τὸν πατρίκιον 
γινώσκειν τὰ παρ αὐτῶν λαλούμενα ὡμολόγησεν. οὗτος δὲ κατα- 
σχεθεὶς «καὶ ἐξετασθεὶς) συγκατέθετο καὶ ἄλλους εἶναι συνεργοὺς 

αὐτοῦ πρὺς τὴν τοῦ τυράννου ἐπιβουλήν. | κατεσχέθη δὲ καὶ Θεό- cf Chron. Pasch 
6ωρος. Ó τῆς ἀνατολῆς ἔπαρχος. ὃν Ó τύραννος βουνεύροις µαστί- 

ζων ἀνεῖλεν' Ελπιδίου τε τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας κόψας τῷ πυρὶ 

τοῦτον παρέδωκεν, τόν τε ᾿Ρωμανὺν ἀπεκεφάλισεν, τὴν δὲ Kovorav- 
τῖναν σὺν ταῖς τρισὶ Βυγατράσιν ἐν τῷ µώλῳ Εὐτροπίου. ἔνθα καὶ 
Μαυρίκιος ἀνῃρέθη, Eier ἀπέτεμεν. vóv Γερμανὺν δὲ καὶ τὴν τού- 
του θυγατέρα ἐν τῇ Πρώτῃ νήσω στόµατι µαχαίρας ἀπέκτεινεν, 
ὁμοίως καὶ Ἰωάννην καὶ Τξίταν καὶ Πατρίκιον καὶ Θεοδόσιον. τὸν 
τὴν σουβαδιουβᾶ περικείµενον ἀξίαν, καὶ ᾽άνδρέαν τὺν Σκόμβρον 

καὶ «{αυίδ, τὸν χαρτοφύλακα τῶν Ὁρμίσδου. | 

Τῷ ὃ αὐτῷ χρόνω οἱ Πέρσαι τὺν Εὐφράτην περάσαντες πᾶσαν 
τὴν Συρίαν καὶ Παλαιστίνην καὶ Φοινίκην ἠχμαλώτευσαν πολλὴν 
ἅλωσιν ἐν τοῖς Ῥωμαίοις ποιήσαντες. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 
5ο. ἔτη ή. Φωκᾶς Χοσρόης 

ἔτη E. ἔτη 9’. 
g. x. 

Κωνσταντ.  Ἱεροδυλύμων Ἰάλεξανδρείας Αντιοχείας 
ἐπίόκοπος ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Θωμᾶς Ἰσάκιος Θεόδωρος ᾿4ναστάσιος 
ἔτη y. ἔτη η’. ἔτη p. ἔτη 9’. 
y. 9. B. η. 

| Τούτω τῷ ἔτει ὁ Πρίσκος μὴ ὑποφέρων ὁρᾶν τούς τε ἀδί- 
κους φύνους καὶ τὰ κακὰ τὰ ὑπὺ Φωκᾶ γινόμενα ἔγραψε πρὸς 
Ἡράκλειον, τὸν πατρίκιον καὶ δτρατηγὺν ᾽φρικῆς, ὥστε ἀποστεῖλαι 
Ἡρόκλειον. τὺν υἱὺν αὐτοῦ, καὶ Νικήταν, τὸν υἱὸν Γρηγορᾶ τοῦ 

πατρικίου καὶ ὑποστρατήγου αὐτοῦ, ὅπως ἔλθωσι κατὰ τοῦ τυράν- 

3 καὶ ἐξετασθεὶς add. ex A: qui comprehensus atque discussus. — συν- 
έργους ef. — 5 ὕπαρχος xz. — 5 ὃν 0 r9Qavvog— p. 310, 4 τὸ κλέος inter- 
ciderunt in f. — 6 re A. δέ codd. — 1 τε emzA δέ x. — Κωνσταντίναν mz. 
— 8 Ovyargdoiw αὐτῆς g. — uoo scr. e Chron. Pasch. Ioh. Ant. frg. 2181 
μούλῳ xz µόλω Georg. Mon. p. 561 fovio em. —  Evrgomíov scr. e Chron. 
Pasch. Georg. Mon. coll. p. 289, 33 Εὐρωπίου codd. — 9 τὸν δὲ Γερμ. d. — 
11 καὶ Tf. xA καὶ om. emz. — Tiírav em Τζήταν x Τζίζαν z Ίξέταν 
Chren. Pasch. Gizan A. — καὶ ante Θεοδ. om. h. — 12 τήν om. em. — σου- 
βαδιουβᾶ Chr. P. subadiuvae A Αβδιουμᾶν xz αὐδιουμᾶν em. --- περικείµε- 
vog em. — Σκόμβρον] Κόσμαρον em. — 13 zeví(ó dh δᾷδ τε. — καὶ τῶν 
m. — τῶν] τόν h. — Ὀρμίσδου dem sine spir. c. — 15 Παλαιστίνην--ρ. 318, 
6 καὶ περάσας interciderunt in d. — αἰχμαλώτευσαν g. — 38 γενόµενα cem, 
— 391 ὑποστράτηγον cemA sed cf. loh. Ant. et p. 391, 7. 

p. 696, 6 

456 Ἡ 

A. M, 6100 

cf. Ioh. Ant, 
frg. 218e 

248 P 



157 B 

cf. Nic. Brev. 
p.3 ed. de Boor 

A. M. 6101 

cf. Ioh. Ant. 
frg. 2186 

458 B 
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vov Q«ox&' ἤκουε γὰρ μµελετωμένην ἐν τῇ quj κατὰ Φωκᾶ 

ἀνταρσίαν" | ὅθεν οὐδὲ τὰ πλοῖα τῆς ᾽φρικῆς ἐν τούτω τῷ χρόνῳ 
ἀνέβαλον. ἀπέκτεινε δὲ Φωκᾶς πᾶσαν τὴν συγγένειαν Μαυρικίου 

καὶ Κομεντίολον., τὺν στρατηγὺν τῆς Θράκης, καὶ ἄλλους πολλοὺς 
ἀνηλεῶφ. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ χρόνω τούτῳ καὶ Θανατικὺν καὶ σκνιπία 
παντὺς εἴδους. οἱ δὲ Πέρσαι ἐξῆλθον σὺν τῷ Καρδαρύα καὶ παρ- 
ἔλαβον τὴν ᾽ἁρμενίαν καὶ τὴν Καππαδοκίαν. καὶ πολεμήσαντες ἔτρεψαν 
τὰ τῶν ᾿Ρωμαίων στρατεύματα" καὶ παρέλαβον τὴν Γαλατίαν καὶ τὴν 

Παφλαγονίαν" καὶ ἡλθον µέχρι Χαλκηδόνος λυμαινόμενοι ἀφειδῶς 
πᾶσαν ἡλικίαν. | καὶ οἳ μὲν Πέρσαι ἔξω τῆς πόλεως ἐτυράννουν 
f , - * J Hu 3 - , , t * 
Ῥωμαίους" Φωκᾶς δὲ ἔνδον τὰ χείρονα αὐτοῖς ἐποίει φονεύων καὶ 

αἰχμαλωτίζων. | 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίόκοπος Σέργιος ἔτη x9. 
“Ἱεροσολύμων ἐπίσχοπος Ζαχαρίας ἔτη xp. 
᾽Αλεξανδρείας ἐπίέσκοπος Ἰωάννης y 6. 

sod. wd. [. x. αι. w. wd. 8. 

Tovro τῷ ἔτει ἀτακτήσαντες οἱ ᾽Αντιοχεῖς ᾿Εβραϊοι στάσιν 

ἐποιήσαντο κατὰ Χριστιανῶν καὶ ἀποσφάτουσιν ᾿4ναστάσιον, τὸν 

µέγαν πατριάρχην ᾿Αντιοχείας, βαλόντες τὴν φύσιν αὐτοῦ ἐν τῷ 

στόµατι αὐτοῦ" καὶ μετὰ τοῦτο σύραντες αὐτὸν ἐπὶ τὴν Μέσην ἐφό- 
νευσαν καὶ πολλοὺς τῶν κτητύρων καὶ ἔκαυσαν αὐτούς. ὁ δὲ Φωκᾶς 

ἐποίησε κόμητα ἀνατολῆς Βώνοσον καὶ Κοττανᾶν στρατηλάτην καὶ 

ἀπέστειλεν αὐτοὺς κατ᾽ αὐτῶν «καὶ οὐκ ἠδύναντο παῦσαι τὴν στάσιν 

αὐτῶν»). ἐπισυνάξαντες δὲ στρατόπεδα ἐπῆλθον αὐτοῖς καὶ πολλοὺς 
ἐφόνευσαν καὶ ἠκρωτηρίασαν καὶ τῆς πόλεως ἐξώρισαν. | ὁ δὲ Φωκᾶς 
ἐποίησεν ἰππικόν. καὶ o( Πράσινοι ὕβρισαν αὐτόν, λέγοντες' πάλιν 

εἰς τὸν καῦκον ἔπιες' πάλιν τὺν νοῦν ἀπώλεσας. καὶ ἐπέτρεψεν ὁ 

Φωκᾶς Κοσμᾶν, τὸν ἔπαρχον τῆς πόλεως, καὶ πολλοὺς ἠκρωτηρίασε καὶ 

τὰ µέλη αὐτῶν ἐν τῇ σφενδόνῃ ἐκρέμασεν, ἄλλους δὲ ἀπεκεφάλισε καὶ 

1 ἤκουσε h. — 4 τὸν om. z. — b καὶ ante Θανατ. om. g. — σκνηπία c 
σκηπία em κπιπία g κγηπία h. — 6 Καρδαρῆγα g. — Ἱ τὴν ante Καππαὸ. 
om. gm. — 9 Παφλαγωγίαν em. Παμφλαγονίαν h. Παμφλαγωνίαν c. — 10 ἔξω 
τὴς πύλης» foris portam A. — ἐτυρώννων c. — 14 ἔτη κ΄ c. — 16 9' om. 
codd. — 18 κατὰ τῶν Χρ. g. — ἀποσφάξουσι c ἀποσφάτονσι m, — 18. 19 τὸν 
u. πατρ. Αναστάσιον Αντιοχείας g. — 19 Ballorvreg.h. — 20. 51 ἐπὶ τὴν µέσην' 
ἐφόνευσαν δὲ καὶ π. legisse vid. A. -— 929 Βώνοσον em Άονοσον sine acc. c 
Ἠονῶώσων h Βονῶσσον g. — Kotravàv h Κοιταάν g Κόττανα em  Korcavea 
sine acc. ο Cotyn A. — 38 xal οὖκ-- στάσιν αὐτῶν add. ex A: et non valuere 
sedare inquietudinem eorum. — 24 δὲ om. g. — 925 ἐφόνευσαν πολλούς c. — 
ἐξέρριψαν g. — 27 ἁπώλεσας loh. Ant. Georg. Mon. p. 562. ἀπόλεκες ut vid. m 
ἀπέίεκες rell. — ὁ Φωκᾶς om. g. — 38 Κοσμᾶν] Cosmas Α  Koworav codd. 
— ὕπαρχον z. — 39 iv τῇ σφενδόνι z iv τῷ σφενδόνι em Georg. Mon. ἐν 
τῷ σφενδῶνι ο. — ἐκρέμμασεν g. 

5 
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15 

270 
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ἑτέρους ἐν σάκκοις βαλὼν ἐν τῇ θαλάσσῃ ἀπέπνιξεν. σωρευθέντες 
δὲ of Πράσινοι ἔβαλον πῦρ εἰς τὸ πραιτώριον | καὶ ἔκαυσαν τὺ 
σέκρητον καὶ τὰ σκρινία καὶ τὰς φυλακάᾳ. καὶ ἐξελθόντες ol ἐν 

ταῖς φυλακαῖς ἔφυγον. καὶ θυμωθεὶς ὁ Φωκᾶς ἐκέλευσε τοὺς Πρα- 

σίνους µηκέτι πολιτεύεσθαι. “Ηράκλειος δέ, Ó στρατηγὺς ᾿φρικῆς, 

ἐνοχλούμενος ὑπὸ τῆς συγκλήτου | ἐξώπλισε τὺν υἱὸν αὐτοῦ 'Hgd- 

xÀttov τοῦ ἀπολῦσαι κατὰ Φωκᾶ τοῦ τυράννου ὁμοίως καὶ ὁ ὑπο- 
στράτηγος αὐτοῦ Γρηγορᾶς ἀπέλυσε διὰ ξηρᾶς Tov υἱὸν αὐτοῦ Νικήταν 

στοιχήσαντες, ἵνα Og τις προλάβῃ καὶ νικήσῃ rov τύραννον βασι- 
λεύσῃ. | 

Τῶ ὃ᾽ αὐτῷ ἔτει γέγονε χειμὼν µέγας πάνυ, ὥστε παγῶσαι τὴν 
θάλασσαν" ἐν olg καὶ ἰχθὺς πολὺς ἐξερρίφη. τότε Φωκᾶς Μακρύ- 
prov τὺν σκρίβωνα ἐκέλευσε τοξευθῆναι εἰς τὴν ἀγραρέαν καὶ εἰς τὸ 

καστέλλιν Θεοδοσιανῶν ἐν τῷ ᾿Εβδόμω κρεµασθέντα εἰς κοντάριν. 

εἰς ὃ γυμνάζονται οἱ τέρωνες. ὀποθανεῖν ὡς συγγνώσαντα τῇ ἐπι- 

βουλῇ αὐτοῦ. Θεόδωρος γὰρ ὃ ἔπαρχος Καππαδόκης καὶ Ελπίδιος, 
ὁ ἐπάνω τοῦ ἁρμαμέντου, καὶ ἕτεροι διάφοροι βουλὴν ἐποίησαν 
ἀνελεῖν ἐπὶ ἱπποδρομίου τὸν Φωκῶν. καὶ ποιήσας ἄριστον Θεύδω- 
ρος. ὅ ἔπαρχος τῶν πραιτωρίων, ἤρξατο ἐπιφαίνειν αὐτοῖς tov. ἕἔαυ- 

τοῦ σκοπόν. συνέβη δὲ ἐκεῖ εὑρεθῆναι ᾽άναστάσιον. κόμητα τῶν 
λαργιτιώνων. τοῦ οὖν ἀρίστου γινομένου καὶ ἐξηγουμένου τὰ τῆς 

ἐπιβουλῆς, µετεμελήθή ᾿᾽άναστάσιος εὑρεθεὶς ἐκεῖ καὶ οὐκ εἶπε τὰ 
τῆς χαρδίας αὐτοῦ. ἀλλ ἐσιώπα. ὁ δὲ ᾿Ελπίδιος ἐπέμενε λέγων" 
"ob θέλετε, ἵνα ἐν ὕσω κάθηται ἐν τῷ σέντζῳ ἐπὶ ἱπποδρομίας, 

πιάσω αὐτὸν καὶ ἐκκορακίσω τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ οὕτως 
αὐτὺν ἀποκτείνω:' καὶ ὑπέσχετο διδόναι αὐτοῖς ἅρματα. γνωσθέν- 
τος δὲ τοῦ πράγματος ἐκ διαβολῆς ᾽ναστασίου τῷ Φωκᾶ, ἐκέλευσε 

τὸν ἔπαρχον καὶ τὺν ἸΕλπίδιον καὶ τοὺς ἄρχοντας τοὺς ἐγνωκότας 
τὴν ἐπιβουλὴν ἐξετασθῆναι μετὰ πάσης ὀκριβείας. ἐξετασθέντων δὲ 

σσ 

e 

ο 

1 τὸν δὲ λοιπὸὺν πλείονα λαὸν τῷ ὑπάρχω ἐπέτρεφεν ἀποκλεῖσαι avrovg, 
ὅπως μετὰ ἡμέρας παραδώσῃ αὐτοὺς Θανάτῳ add. Georg. Mon. Sed nihil eius- 
modi codd. et A. — σορευθέντες codd. — 2 ἔβαλλον g. — 93 σέκριτον om σέ- 

xgrrov Cz. — 4 Φωκάς hm. — 65 ó om. em. — 6 ἐξώπλισεν] vocavit A, — 
7 κατὰ Φωκᾶν τὸν τύραννο» Ἡ. — ó om. em. — 8 Γρηγόρας em Γρηγοράς h. 
— διὰ ξηρᾶς om. µ' — 9 νικήσει emz. --- βασιλεύσει h, — 12 ἐξερίφθη em 
ἐξερέφη ch. — 18 σκρίβονα h. — ἀγραρέαν h ἀγραραῖαν cg ἀγοράν em. — 
14 Θεοδοσιανόν h. — κρεμµασθέντα g. — 15 τήρωνες cg τήρονες h τύρονες 
em. — 16 ὕπαρχος cz. — 17 ἁρμαμέντου hm sime spir. e. — ἐπιβουλήν g. — 
18 ἰπποδρομείου c. — 19 ὕπαρχος cz. — ἐπιφαίνειν codd. texere (ὑφαίνειν) A 
ὑποφαίνεινὉ, — 90 ἐτυρεθῆναι em. — τῶν om. m. — 31 λαργιτιώνων ο 4ag- 
γητιάνων rell. — γενοµένου cm. — καὶ Θεοδώρου ἐξηγουμένου» — 9A ἵππο- 
δρομείας em super hippodromum Α. — 26 τὰ ἅρμ. m. — ἅρματα chm currus 
A. — 397 ἐκ Aiafloljg om. g. — 38 ὕπαρχον ο. — τοὺς ante ἐγν. om. g. — 
29 τὴν ἐπιβουλὴν om. c τῇ (rs e) ἐπιβουλῇ em. 

249 P 

cf. Nie. Brev. 
p. 9 d, B. 
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cf, Ioh. Aut, 
frg. 318 
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αὐτῶν κατέθεντο τὰ τῆς ἐπιβουλῆς, καὶ ὅτι Θεόδωρον ἐβούλοντο 

ποιῆσαι βασιλέα. ὁ δὲ Φωκᾶς ἐκέλευσεν ἀποκεφαλισθῆναι Θεόδωρον 

καὶ Ελπίδιον καὶ ᾿ναστάσιον καὶ πάντας τοὺς ἐγνωκύτας τὴν ἐπι- 
βουλὴν αὐτοῦ. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 
Sep. ἔτη 48 . Ἡράκλειος Χοσρόης 

n λα. ἔτη 19. 
α xp. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσυλύμων ᾽άλεξανδρείας 
ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Σέργιος Ζαχαρίας Ἰωάννης 
ἔτη κθ’. ἔτη κβ.. ἔτη !’. 

Toro τῷ ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίῳ ὁ’, ἡμέρᾳ B, ἐνδικτιῶνος εδ”, 
ἦκεν "Ηράκλειος ἀπὺ ᾿ἀφρικῆς φέρων πλοῖα καστελλωμένα. ἔχοντα ἐν 
τοῖς καταρτίοις κιβώτια καὶ εἰκόνας τῆς Θεομήτορος. καθὰ καὶ ὁ 

Πισίδιος Γεώργιος λέγει, καὶ στρατὺν πολὺν ἀπὺ ᾽4φρικῆς καὶ Μαυ- 
ριτανίας" ὁμοίως καὶ Νικήτας, ó v(og Γρηγορᾶ τοῦ πατρικίου, ἀπὺ 
᾽4λεξανδρείας καὶ Πενταπόλεως ἔχων μεθ ἑαυτοῦ λαὺν πολὺν πεζι- . 
xóv. ἦν δὲ ᾿Ηράκλειος ὁρμασάμενος Εὐδοκίαν, τὴν θυγατέρα ᾿Ρυγᾶ 
τοῦ "4ggov, ἥτις τῷ καιρῷ τούτῳ ἦν ἐν Κωνσταντινουπύλει ἅμα 

Επιφανεία. τῇ μητρὶ Ηρακλείου. «ἀκούσας δὲ Ó Φωκᾶς, ὅτι ἐστὶν 
ἐν τῇ πύόλει ἡ µήτηρ Ηρακλείου» καὶ ἡ τούτω μεμνηστευμένη Εὐδοκία, 
ἐκράτήησεν αὐτὰς καὶ ἐφύλαξεν εἰς τὸ δεσποτικὺν µοναστήριον. τὸ 

ἐπιλεγόμενον τῆς Νέας Μετανοίας. | καταλαβὼν δὲ ᾿Ηρόκλειος τὴν 
"Afvóov εὗρε Θεόδωρον. τὺν κόμητα τῆς ᾽4βύδου, καὶ ἀνακρίνας 
ἔμαθε παρ αὐτοῦ τὰ κινούμενα ἐν Κωνσταντινουπύλει. ὁ δὲ Φωκᾶς 
ἀπέστειλε TOv ἀδελφὸν αὐτοῦ, «4ομεντζίολον τὸν µάγιστρον. φυλάτ- 

ttv τὰ Μακρὰ τείχη” μαθὼν δὲ ὁ μάγιστρος. ὅτι κατέλαβεν 'Hod- 

χλειος τὴν ᾿4βυδον. ἔφυγε καταλιπὼν τὰ τείχη καὶ εἰσηλθεν ἐν 

9 Φωκάς hm. — ὕλ-- 93 Ῥωμαίων fac. Φωκᾶς ἔτη ζ’, α (η m) em. — 

9* κθ’ h. — 15 i codd. — 16 ὁ ἀπὸ 4g. ο. — καστελλομµένα cehm κεκα- 
στελλωµένα Tafel. — 17 εἰκόνας emzA εἰκόνα c Taf. — 18 Πισσίδιος egm 
Πισίδης "Taf. ex A: Pisides Πισίδιος etiam Georg. Mon. p. 563. —  ergaróg 
πολύς em ducens et exercitum Α. — azó Αλεξανδρείας καὶ Πενταπόλεως Taf. 
qui fort. &v& scrib. esse conicit ex A: per Alexandriam ἀπὸ Αλεξάνδρειαν καὶ 
Πεντάπολιν codd. — 21 Ῥογα sine acc. c ᾿Ῥογάτου Άφρου Taf. ex A: Hogati 
Afri, — 23 ᾿Ἐπιφανίᾳ g. — τῇ om. em. — 93 ἀκούσας-- 34 Ἡρακλείου add. 
€x À: Audiens autem Phocas quod mater Heraclii esset in civitate, paullo 
aliter ac Taf. et Combefis, wt intelligeretur ex. homoeoteleuto peccasse librarios. 
— 94 ἡ τούτῳ] τοῦτο em. — 38 τὰ καινούµενα loh. Ant. — 929 Zouvevrf(o- 
iov cm Domentiolum Α. — µαγίστρον ce item v. 80 µαγίσερος. — 30 0 µάγι- 
στρος om. À. -- 81 τὰ τείχη] τὴν Άβυδο» c. 
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Κωνσταντινουπόλει. ὁ δὲ Ηράκλειος ἐδέξατο ἐν ᾿4βύδῳω πάντας 
(τοὺς ἐξορισθέντας ἄρχοντας). οὓς ἐξώρισε Φωκᾶς, καὶ ἀνῆλθε σὺν 

αὐτοῖς εἰς ᾿Ηράκλειαν. Στέφανος δέ, ὁ τῆς Κυζίκου μητροπολίτης, 

λαβὼν στέµµα ἐκ τῆς ἐκκλησίας τῆς ἁγίας Βεοτόκου ᾽άρτάκης ἆπ- 

ήγαγεν αὐτὺ τῷ ᾿Ηρακλείῳ. | καταλαβὼν δὲ τὴν Κωνσταντινούπολιν 

προσώρµισε τῷ λιμένι τῆς Σοφίας καὶ πολέμου κροτηθέντος νικᾷ 

τῇ χάριτι τοῦ Χριστοῦ [Φωκᾶν] τὸν τύραννον. οἱ δὲ δῆμοι τοῦτον 

παραλαβόντες ἀνεῖλον, πυρὶ κατακαύσαντες αὐτὸν ἐν τῷ Bof. εἰσ- 

ελθὼν δὲ Ηράκλειος εἰς rà βασίλεια ἐστέφθη ὑπὺ Σεργίου πατρι- 

άρχου ἐν τῷ εὐκτηρίῳ τοῦ ἁγίου Στεφάνου ἐν τῷ παλατίῳ. ἐστέφθη 

δὲ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ καὶ ἡ μεμνηστευμένη αὐτῷ Εὐδοκία αὐγούστα, 
καὶ ἔλαβον ἀμφύτεροι παρὰ Σεργίου πατριάρχου τοὺς στεφάνους τοῦ 

γάμου" καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρα ὁμοῦ αὐτοκράτωρ καὶ νυμφίος ἀναδείκνυ- 

ται. τῷ δὲ Maío μηνὶ ἐστράτευσαν οἱ Πέρσαι κατὸ Συρίας καὶ 

παρέλαβον τὴν ᾽4πάμειαν καὶ τὴν Ἔδεσαν καὶ ἦλθον ἕως ᾽Αντιοχείας. 
oí δὲ "Ρωμαῖοι συναντήσαντες αὐτοῖς ἐπολέμησαν., καὶ ἠἧττήθησαν 
Ῥωμαῖοι" καὶ διωλέσθη πᾶς ὁ A«óg τῶν "Ρωμαίων, ὥστε ὀλύίγους 

λίαν ἐξειλῆσαι. τῷ δὲ Ἰουλίῳ μηνὶ f, τῇ αὐτῇ ἐνδικτιῶνι, ἐτέχθη 
τῷ βασιλεῖ ᾿Επιφάνεια, θυγάτηρ Εὐδοκίας, καὶ τῷ 4ὐγούστω μηνὶ 
µε ἐβαπτίσθη ἐν Βλαχέρναις ὑπὸ Σεργίου πατριάρχου. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 
sey. ἔτη 1. Ηράκλειος Χοσρόης 

ἔτη λα. ἔτη M. 
B. xy. 

Κωνσταντ. Ἱεροσολύμων  ᾽Αλεξανδρείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος 
Σέργιος Ζαχαρίας Ἰωάννης 
ἔτη κθὶ. ἔτη xf. ἔτη {’. 

y. y- y. 

461 B 

A. M. 6103 

Τούτῳ τῷ ἔτει παρέλαβον o( Πέρσαι Καισάρειαν τῆς Καππα- 251 v 
δοκίας καὶ πολλὰς µυριάδας ἐν αὐτῇ Πχμαλώτευσαν. "Ηράκλειος δὲ 
ὁ βασιλεὺς εὗρε παραλελυμένα τὰ τῆς πολιτείας ᾿Βωμαίων πράγματα. 

9 τοὺς ἐξορισθέντας ἄρχοντας add er A et loh. Aut. om. codd. — 4 ρ- 
τάκης Om. À. — ἐπήγαγε m Taf. ds. ctiam loh. Ant. — 5 αὐτῷ cegm. — 
6 προσώρμησε em. — "7 Φωκᾶν τὸν τύραννον c τὸν τύραννο» Φωκᾶν em 
᾿Ηράκλειος τὸν (τὸν om. h) Φωκᾶν τὸν τύραννον 7. — Φωκᾶν om. A. — 8 αὖὐ- 
τὸν Om. C. — 11 καὶ om. Ἡ. — αὐγοῦστα g. — 12 λαβόν m. — τοῦ πατρι- 
άρχου cem. — 18 ἀναγορεύεται h. — 16 ÁAiütcav z "Edtconv em Αἴδεσσαν c. 
Lege Ἔμεσαν 'lafel, — 16 of συν. m. — 18 ἐξιλῆσαι ehm. ἐξηλῆσαι cg. — τῇ 

δὲ ζ΄ τοῦ Ἰονλίου ugvog à [L.z. — ἕ om. ο, — 30 ἐν Βλἰαχέρναις om. g. — 
543 ἔτη 1 οτι. — 29! frm κα ez. — 80? y' om. h. — 33 ὁ βασιλεύς eA om. m 
βασιλεύσας ch ὁ βασιλεὺς βασιλεύσας g. — παραλελυµµένα g. — τῆς πόλεως 
em, — τῶν Ῥωμ. ο. 
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τήν τε γὰρ Εὐρώπην οἱ "4βαρεις ἠρήμωσαν, καὶ τὴν ᾿σίαν of Πέρ- 

σαι πᾶσαν κατέστρεφαν καὶ τὰς πόλεις ᾖχμαλώτευσαν καὶ τὸν τῶν 
Ῥωμαίων στρατὺν ἐν τοῖς πολέμοις ἀνήλωσαν. καὶ ταῦτα ἰδὼν ἐν 
ἀπορία ἦν. τί δράσῃ. | ἐρευνήσας γὰρ τὺν δτρατόν. εἰ ἄρα ἐσώξοντο 
ἐκ τῶν μετὰ Φωκᾶ κατὰ Μαυρικίου στρατευσάντων ἐπὶ τῆς τούτου 

τυραννίδος, δύο μόνους εὗρεν ἐν πᾶσι τοῖς θέµασιν. | 

Τῷ ὃ αὐτῷ ἔτει μηνὶ Μαϊῳ γ΄, ἐνδικτιῶνος τε’, ἐτέχθη τῷ βα- 

σιλεῖ víog ἀπὺ Εὐδοκίας, “Ηράκλειος Ó µικρύς. ὁ καὶ νέος Κων- 

σταντῖνος. τῷ δὲ 4ὐγούστω μηνὶ ιδ’ ἐτελεύτησεν Εὐδοκία ἡ αὐγούστα, 
τῇ αὐτῇ με ἐνδικτιῶνι. 

ο μα ας 
Τούτω τῷ ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίω ὁ’. ὐνδικτιῶνος «', ἐστέφθη ἘἜπι- 

φάνεια., ἡ θυγάτηρ Ηρακλείου. ὑπὸ Σεργίου πατριάρχου αὐγούστα 

ἐν τῷ εὐκτηρίῳ τοῦ ἁγίου Στεφάνου ἐν τῷ παλατίω. τῷ δὲ «{1εκεμ- 

βρίῳ μηνὶ κε. τῇ αὐτῇ α΄ ἰνδικτιῶνι, ἐστέφθη "Ηράκλειος, ὁ υἱὸς 
Ηρακλείου, ὁ νέος. ὁ καὶ Κωνσταντῖνος, ὑπὸ Σεργίου πατριάρχὺυ. 

Τῷ ὃδ) αὐτῷ ἔτει ἐπεστράτευσαν Σαρακηνοὶ κατὰ Συρίας καὶ 

λυμηνάμενοι {κανὰ χωρία ὑπέστρεψαν. 

μπω ας D 

Τούτω τῷ ἔτει παρέλαβον oí Πέρσαι τὴν «{αμασκὺν καὶ Ίχμα- 
λώτευσαν λαὺν πολύν. “Ηράκλειος δὲ Ó βασιλεὺς πρέόβεις πρὺς 
Χοσρόην ἀπέστειλε παύσασθαι τοῦ ἐκχέειν ἀνηλεῶς τὰ αἵματα τῶν 
ἀνθρώπων καὶ ὑρίσαι φόρους καὶ Λαμβάνειν πάκτα. ὁ δὲ τοὺς 
πρέσβεις ἀπράκτους ἀπέλυσεν. μὴ ποιησάµενος αὐτοῖς λόγον, ἐλπίζων 

τελείως παραλαβεῖν τὴν τῶν Ρωμαίων ἀρχήν. ὁ δὲ ᾿Ηράκλειος τῷ 
αὐτῷ xoóvo ἔγημε Μαρτῖναν καὶ ἀνηγόρευσεν αὐτὴν αὐγούσταν 

στέψας αὐτὴν εἰς τὸν 4ὐγουστέα., στεφθεῖσαν ὑπὺ Σεργίου πατρι- 

άρχου. 
d. αἲ. v. v. 6. 

Tovro τῷ ἔτει παρέλαβον οἱ Πέρσαι τὸν "Iogócvgv καὶ Παλαι- 

στίνην καὶ τὴν ἁγίαν πόλιν πολέμω καὶ πολλοὺς ἀπέκτειναν ἐν αὐτῇ 

1 Ἄβαρεις sine acc. c. Avares Α Αβάρεις Taf. βάρβαροι rell. — ἠθίμωσαν h 
ἠρήμωσαν ο ἐρήμωσαν rell, — 1. 9 πᾶσαν ol Πέρσαι h. — 3 πολεµίοις g. — 4 δράσει 

X. — b οτρατεύσαντος c. — 7 y om. h. — i codd. — 8 xal ó νέος egm καὶ 
νέος (om. 0) h. — 9 ιγ Chron. Pasch. p. 702, 19. — αὐγοῦστα g. — 10 τῇ 

αὐτῇ τε Z e τῆς αὐτῆς τε ". emz. — 12 à'om. h. — ü codd. — 18 αὖ- 
γοῦστα cg. — 16 ὁ καὶ om. cz. — 30 παρέλαβον ch ἔλαβον egm. — 38 καὶ 
1αμβ.] καταλαμβάνειν h. — 24 αὐτῶν Taf. — 325 ὁ δὲ 'Hg.—97 πατριάρχου 
om. c. — 36 duxit inceste Martinam Α. — Magríva» z. — αὐγοῦσταν g. — 
27 Αὐγουστέαν z. — στεφθεῖσα z om. em στεφθεῖσαν Taf. ez A. — v. 29 
om. c. 

10 

[14 σον 

30 
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διὰ χειρὺς τῶν Ἰουδαίων, ὥς φασί τινες, µυριάδας ἐννέα. οὗτοι 

γὰρ ὠνούμενοι τοὺς Χριστιανοὺς καθὰ εὐπόρει ἕκαστος ἀπέκτεινον 

αὐτούς. Ζαχαρίαν δέ, τὸν πατριάρχην ἹἹεροσολύμων, καὶ τὰ τίµια 
καὶ ζωοποιὸ ξύλα λαβόντε σὺν αἰχμαλωσία πολλῇ ἐν Περσίδι 
ἀπήγαγον. 

Tà à αὐτῷ ἔτει ἐτέχθη τῷ βασιλεῖ ἀπὺ Μαρτίνης Κωνσταν- 
στῖνος ἕτερος, καὶ ἐβαπτίσθη ἐν Βλαχέρναις ὑπὺ Σεργίου πατριάρχου. 

vox. Ψ, ν. C. 
Τούτῳ τῷ ἔτει παρέλαβον oí Πέρσαι πᾶσαν τὴν 4ἴγυπτον καὶ 

᾿αλεξάνδρειαν καὶ 4ιβύην καὶ ἕως Αἰθιοπίας, καὶ λαβύόντες αἰχμα- 

λωσίαων πολλὴν καὶ λάφυρα πάμπολλα καὶ χρήματα ὑπέστρεφαν. τὴν 

δὲ Καρχηδόνα οὐκ ἴσχυσαν παραλαβεῖν, ἀλλὰ φρουρὰν ἐάσαντες τοῦ 
πολιορκεῖν αὐτὴν ἀνεχώρησαν. 

Ü. «ή. 4. η. η. 

Tovro τῷ ἔτει ἐστράτευσαν o( Ιέρσαι κατὰ Καρχηδόνος καὶ 
ταύτην παρέλαβον πολέμω. τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει μηνὶ Ἰαννουαρίῷ α΄. 
ἐνδικτιῶνος &, ὑπάτευσε Κωνσταντῖνος ὁ νέος, ὁ καὶ ᾿Ηράκλειος καὶ 

Ηρακλείου víóg' καὶ προεβάλετο καίσαρα Κωνσταντῖνον τὺν μικρόν, 

τὸν ἴδιον ἀδελφόν., τὸν ἐξ Ηρακλείου καὶ Μαρτίνης γεννηθέντα. 

η. κ. 9. 6. 9. 

Τούτω τῷ ἔτει πάλιν ᾿Ηράκλειος ἀπέστειλε πρέσβεις ἐν Περσίδι 
πρὺς Χοσρύην αἰτούμενος εἰρήνην. ὁ δὲ Χοσρύης καὶ πάλιν αὐτοὺς 

ἀπεπέμψατο εἰρηκώς' "oo φείσοµαι ὑμῶν ἕως ἂν ἀρνήσησθε τὸν 
ἐσταυρωμένον, ὃν λέγετε θεὺν εἶναι, καὶ προσκυνήσητε τῷ ἡλίῳ. 

s. E. 4. o4. x4 

Toro τῷ ἔτει ἐστράτευσαν oí ΄4βαρεις κατὰ τῆς Θράκης. καὶ 

ἀποστείλας Ηράκλειος πρέσβεις πρὺς αὐτοὺς ἠτεῖτο εἰρήνην" καὶ συν- 
Θεµένου τοῦ Χαγάνου ταύτην ποιεῖν, ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς ἔξω τοῦ 

Μακροῦ τείχους μετὰ πάσης δορυφορίας βασιλικῆς καὶ δώρων πολλῶν 

καὶ μεγάλων ὑποδέξασθαι τὸν Χαγάνον, λαβὼν τὰ πιστὰ παρ᾽ αὐτοῦ 
τοῦ ποιῆσαι πρὺς ἀλλήλους σπονδὰς εἰρηνικάς. ὁ δὲ βάρβαρος 

ἐκεῖνος τάς τε συνθήκας ἀθετήσας καὶ τοὺς ὄρκους ἄφνω τυραννι- 

κῶς κατὰ τοῦ βασιλέως ἐχώρησεν. ἐκπλαγεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς τῷ 

1 οὗτοι] αὐτοί cz. — 2 ὠνόμενοι em. — καθό ο, — εὐπόρει C ηὐπόρει 
emz. — ἀπέκτενον g ἀπέκταινον h ἀπεκτέννυον c. — 3 αὐτόν ο. — ϐ ἀπὸ 
Μαρτίνης cm. Α. — v. 9—13 om. m. — 9 zacav cA om. ez. — 12 δὲ om. g. 
— Καρχηδόνα εἰ 15. Καρχηδόνος scr. ος ΔΑ Χαλκηδόνα et Χαλκηδόνος (Καλχ. g) 

codd. — 16 Ἰανουαρίω g Νοεμβρίῳ h. ---α] 4 c. — 11 á codd. — 19 τὸν ἐξ 
om. em. — 33 αὐτὸ ν (sic) c. — 26 Ἅβαροις em βαφρεις sine acc. ο Αβάρεις 
Tafel. — 27 ὁ Ηράκλειος g. — 38 ταύτην rovro xoitiv h. — 39 καὶ om. cem. 
— 82 ἐκεῖνος om. m. 

A. M. 6107 

4n4 B 

A. M. 6108 , 

A. M. 6109 

A. M. 6110 
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165 B ἀπροσδοκήτῳ τοῦ πράγματος φυγὰς ἐπὶ τὴν πόλιν ὑπέστρεψεν. λαβὼν 

δὲ ὁ βάρβαρος τήν τε βασιλικὴν ἀποσκευὴν καὶ δορυφορίαν καὶ 
ὕσους καταλαβεῖν ἠδυνήθη, ὑπέστρεψε πολλὰ χωρία τῆς Θράκης - 

ληϊσάμενος ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου ἀπατηθέντας τῇ ἐλπίδι τῆς εἰρήνης. 

A. M. 6111 Κόσμου Της θείας Ῥωμαίων Περσῶν 5 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 

Sour. ἔτη quc. Ηράκλειος Χοσρόης 
ἔτη λα. im MY. 

i: λα’. 

Κωνσταγτ.  Ἱεροσλλύμων  ᾽Αλεξανδρείας 10 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

! Σέργιος Ζαχαρίας Γεώργιος 
ἔτη x9. I xg. ἔτη id. 

ux. μα. α.. 

Tovro τῷ ἔτει “Ηράκλειος πρὺς τὺν Χαγάνον τῶν ᾿4βάρων 15 
πρέσβεις ἀποστείλας ἐνεκάλει περὶ τῶν ox αὐτοῦ γεγονότων ἀθέσμων 
καὶ πρὺς εἰρήνην προετρέπετο. ἐπιστρατεῦσαι γὰρ διανοούμενος κατὰ 

Περσίδος εἰρηνεύειν μετὸ τοῦ Χαγάνου ἤθελεν. ὁ δὲ Χαγάνος 
αἰδεσθεὶς τὴν τοῦ βασιλέως ἀγάπην μετανοεῖν ἐπηγγέλλετο καὶ εἰρή- 

νην ποιεῖν ὑπισχνεῖτο" καὶ στοιχήσαντες πάκτα ὑπέστρεψαν οἱ πρέ- 20 
σβεις ἐν εἰρήνῃ. 

Tà à' αὐτῷ ἔτει παρέλαβον o( Πέρσαι τὴν "άγκυραν Γαλατίας 
πολέμῳ. 

A. M. 6112 ια. MB. ap. ιβ. B. 

Tovro τῷ ἔτει ἐσκλήρυνε Χοσρόης rov ζυγὺν αὐτοῦ ἐπὶ πάντας 25 
ἀνθρώπους εἰς αἱμοβορίαν καὶ φορολογίαν. ἐπαρθεὶς γὰρ τῇ νίκη 
οὐκέτι ἐν τῷ καθεστῶτι εἶναι ἠδύνατο. τότε ᾿Ηράκλειος ζῆλον θεοῦ 

ἀναλαβὼν καὶ μετὰ τῶν ᾽4βάρων εἰρηνεύσας., ὡς ἐνόμιζεν, µετήνεγκε 
4w B τὰ στρατεύματα τῆς Εὐρώπης ἐπὶ τὴν ᾿σίαν καὶ διενοεῖτο τῇ συν- 

εργία τοῦ θεοῦ κατὰ ΙΠΠερσίδος χωρῆσαι. 30 

A. M. 4113 o Ay. ay. ay. y. 

Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Απριλλίῳ δ’, ἠνδικτιῶνος v, τελέσας Ó βασι- 
λεὺς ᾿Ηράκλειος τὴν ἑορτὴν τοῦ πάσχα εὐθέως τῇ δευτέρα ἑσπέρας 
ἐκίνησε κατὰ ΙΠερσίδος. λαβὼν δὲ τὰ τῶν εὐαγῶν οἴκων χρήματα 

2 δέ] τε ch. — 3 τῆς Θράκης om. A. — 4 ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτως ἁπατῆ- 
σαι Combefis. — ἀπροσδοκήτου Taf. ἀπροσδοκήτως cz ἀπροσδοκηθέντος em. 
— ἀπατηθέντα Classen. — τὴν ἐλπίδα g. — 8? ἔτη Ad em, — 13! ἔτη κε c. 
— 13? ἔτη τα codd. — 15 τῶν Αβάρων Combefis er Α τὸν βάρβαρο» codd. — 
16 ἀπέστειλε καὶ ἐνεκάλει h. —  aÓ£onog? nequiter A. — 17 γὰρ om. g. — 
18 ust' αὐτοῦ τοῦ X. c. — 19 καὶ om. em, -— 94 1] Ay g. — B] ιβ π. — 
26 ἐν τῇ νίκῃ cem. — 38 βαρβάρων em. — 39. 80 τῇ τοῦ Φεοῦ συνεργ. cz. — 

Ó 
90 συνεργεία ch. — 32 Απριλίῳ m. — (v codd. — i] γ΄ em. 
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ἐν δανείω, ἀπορία κατεχόµενος ἔλαβε καὶ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας 

πολυκάνδηλά τε καὶ ἕτερα σκεύη ὑπουργικά., χαράξας νομίσματά τε 

καὶ µιλιαρίσια πάμπολλα. κατέλιπε δὲ τὺν ἴδιον υἱὸν σὺν τῷ πατρι- 
άρχη Zsoyío ἐν Κωνσταντινουπόλει διοικεῖν τὰ πράγματα σὺν Βω- 

νόσῳω τῷ πατρικίω, ἀνδρὶ ἐχέφρονι καὶ τὰ πάντα συνετῷ καὶ πεπει- 
ραμένω. ἔγραψε δὲ καὶ πρὺς τὺν Χαγάνον τῶν ᾽4βάρων παρακλήσεις 
τοῦ ἐπικουρεῖν rà τῶν “Ρωμαίων πράγματα. ὡς φιλίαν σπεισάµενον 
πρὺς αὐτόν, καὶ ἐπίτροπον τοῦ ἑαυτοῦ υἱοῦ τοῦτον ὠνόμασεν. ἀπάρας 

δὲ τῆς βασιλευούσης πόλεως ἐξῆλθε κατὰ τὰς λεγοµένας Πύλας πλοῖ 

τὴν πορείαν ποιησάµενος. ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ τὰς τῶν θεμάτων χώρας 
ἀφικόμενος συνέλεγε τὰ στρατόπεδα καὶ πφοσετίθει αὐτοῖς νέαν 
στρατείαν. τούτους δὲ γυμνάξειν ἤρξατο καὶ τὰ πολεμικὰ ἔργα 
ἐξεπαίδευσεν. διχῇ γὰρ διελὼν τὸν στρατὸν παρατάξεις τε καὶ συµ- 
βολὸς πρὺς ἀλλήλους ἀναιμωτὶ ποιήσασθαι ἐκέλευσεν, κραυγήν τε 
πολεμικὴν καὶ παιᾶνας καὶ ἀλαλαγμὺν καὶ διέγερσιν ἔχειν τούτους 

ἐδίδασκεν. ἴνα, κἂν ἐν πολέμοις εὑρίσκωνται, μὴ ξενίζωνται, ἀλλὰ 

Φαρροῦντες ὡς εἰς παίγνιον κατὰ τῶν ἐχθρῶν χωρήσωσιν. | λαβὼν 

δὲ ὁ βασιλεὺς ἐν χερσὶ τὴν δεανδρικὴν µορφήν, ἣν χεῖρες οὐκ 

ἔγραψαν. ἀἆλλ᾽ οἵαν ἐν εἰκόνι ὁ πάντα μορφῶν καὶ διαπλάττων λόγος 
ἄνευ γραφῆς µύρφωσιν, ὡς ἄνευ σπορᾶς κύησιν ἤνεγκεν. καὶ τούτῳ 

πεποιθὼς τῷ θεογράφῳ τύπω ἀπήρξατο τῶν ἀγώνων, | πιστὰ δοὺς 

τῷ λαῶ, ὡς σὺν αὐτοῖς µέχρι θανάτου ἀγωνίσηται καὶ ὡς τέκνοις 

οὗχείοις τούτοις συναρµόσηται. || ἐβούλετο γὰρ τὴν ἐξουσίων οὐ góflo, 

ὕσον ἐν πύόθῳω ἔχειν. | εὑρὼν δὲ τὸν στρατὺν εἰς ῥαθυμίαν πολλὴν 

204 P 
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Georg, Pisid. de 
exp Pera, L, 159 

Georg. Pis IT, 90 

Georg. Pis. H,44 

καὶ δειλίαν., ἀταξίαν τε καὶ ὀκοσμίαν «καθεστῶτα» | καὶ εἰ πολλὼ Georg.Pis 11,55 
τῆς γῆς µέρη ἐσπαρμένον συντόμως πάντας εἰς Ev συνήγαγεν. | καὶ 
πάντες ὡς ἐκ μιᾶς συμφωνίας ὕμνησαν ro κράτος καὶ τὴν ἀνδρείαν 

τοῦ βασιλέως. αὐτὺς δὲ τοῖς Λόγοις τούτους ἐπιρρωννύων ἔλεγεν" 

ἱὁρᾶτε, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα. ὡς οἱ ἐχθροὶ τοῦ 9600 κατεπάτησαν 

ἡμῶν τὴν χώραν καὶ τὰς πόλεις ἠρήμωσαν καὶ τὰ θυσιαστήρια κατ- 

1 ἐν δανείων ἆπορ. κατ. g. — ὃ µιλιαρήσια h µηλιαρήσια em. — 4 ἐν 
ωνστ.] Κωνσταντινουπόλεως g. — Βωνόσω c Bovóco chm Βονώσῳ g. — 
6 X. τὸν (τὸ h) τῶν ᾽Αβάρων (Αράβων g) cz X. τὸν βάρβαρον em. — 7 σπει- 
σάµενον Tafel er À σπεισάµενος π σπασάµενος cem. — 9 δὲ κατὰ τῆς f. κ. 
-— 10 ἐπὶ τὰς ἄλλας τῶν Tafel ex A: ad ceteras regiones sibi subiectas. — 
11 τούτοις g. — 12 στρατιάν Tafel. — ἔργα] ὄργανα z. — 18 ἐπαίδευσεν m. 
— 14 ἀναιματὶ emz, — 15 παιᾶνας Taf. παιάνους g παιανούς rell. — ἆλ- 
Ίαγμόν h. — 16 ἐδίδασκαν c ἐδίδαξεν g. — εὑρίσκονται ---ξενίζονται cehm. — 
17 eic c om, emz. — 19 οἵαν z olov cem. — 30 τοῦτο em. — 23 ov φόβῳ 
τοσοῦτον ὅσον Classen. — 26 καθεστῶτα post ἀκοσμίαν add. laf, ex A: in— 
dedecore constitutum. —- 95. 96 πολλὰ µέρη τῆς γῆς ο. — 36 ἐσπαραμένον m 
εὐπαραμένων ce ἐσπαρμένους g. — 38 τούτους c τούτοις emz. — 50 ἠρήμω- 
σαν g ἐρήμωσαν rell. 

Georg. Pis. 11,17 
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έκαυσαν | καὶ τὰς τραπέζας τῶν ἀναιμάκτων θυσιῶν αἰμάτων µιαι- 
φόνων ἐπλήρωσαν, καὶ τὰς ἀδέκτους τῶν παθῶν ἐκκλησίας ἐν ἡδοναῖς 
χραίνουσιν ἐμπαθεστάταις.᾽' | πάλιν δὲ róv λαὺν πρὺς γυµνασίαν 

G. P. If, 128 πολεμικὴν ὤπλιζε τάξεις δύο ἐνόπλους ποιησάµενος. | σάλπιγγές τε 

255 P 

ο, P. IH, 144 

καὶ φάλαγγες ἀσπίδων. | καὶ λαὺς τεθωρακισμένος ἴστατο. ἐπεὶ δὲ 

ἀσφαλῶς συνέστησαν τὰ τάγματα, συμβαλεῖν ἀλλήλοις ἐκέλευσεν, 

ὠθισμοί τε βίαιοι καὶ συγκρούσµατα πρὺς ἀλλήλους ἐγίνοντο., καὶ 
σχηματισμὺς πολέμου ἐδείενυτο. καὶ ἦν ἐδεῖν φρικτὺν θέαμα φόβου 
χωρὶς κινδύνων, | καὶ πρὺς φόνους συννεύσεις αἱμάτων δίχα, καὶ 

πρὺ τῆς ἀνάγκης «τῆς ἀνάγκης» τοὺς τρόπους. ὅπως ἕκαστος ἐκ 

G. P. 1t, 39 τῆς ἀκινδύνου σφαγῆς λαβὼν ἀφορμὰς ἀσφαλέστερος µένῃ. || οὕτω 

ο P. LH, 203 $qq. 

δὲ καθοπλίσας πάντας παρήγγειλεν ἀδικίας ἀπέχεσθαι καὶ εὐσεβείας 

ἀντέχεσθαι. || παραγενόµενος δὲ ἐπὶ τὰ µέρη ᾽άρμενίας | προτρέχειν 
«ἐκέλευσεν ἐπιλέκτους' τῶν δὲ Σαρακηνῶν τύτε ὑπὸ πάκτων ὕντων 

τῶν ΙΠερσῶν» πλῆθος ἱππέων λάθρα ἐπιπεσεῖν τῷ βασιλεῖ διενοεῖτο. 
oí δὲ προτρέχοντες τοῦ βασιλέως τούτοις συναντήσαντες τόν τε 

στρατηγὺν αὐτῶν δεσµώτην ἤγαγον πρὺς Ηράκλειον καὶ τούτους 

τρεφάµενοι πολλοὺς ἀνεῖλον. ἐπεὶ δὲ χειμὼν κατέλαβεν, ἀποκλίνας 
ὁ βασιλεὺς (mgóg» ro Πόντιον κλίμα, ἕδοξε τοῖς βαρβάροις ἐν τούτῳ 

40 B αὐτὺν παραχειµάζοντα «πολιορκεῖν). λαθὼν δὲ τοὺς Πέρσας καὶ 

ἐπιστραφεὶς εἰς τὴν Περσίδα εἰσβάλλει. τοῦτο µαθόντες | of βάρ- 
a. P. 1, 277 βαροι εἰς ῥαθυμίαν ἦλθον | τῷ ἀπροσδοκήτῳ τῆς τούτου εἰσόδου. 

ῥ δὲ Σάρβαρος. ὃ τῶν Περσῶν στρατηγός. λαβὼν τὴν ἑαυτοῦ δύ- 

G. P. 11, 340 ναµιν | ἦλθεν ἐν Κιλικία, ὅπως ἐπὶ ᾿Ρωμανίαν ἐξελθὼν τοῦτον περι- 

G. P. II, 357 

τρέψῃ. φοβηθεὶς δέ, μὴ διὰ τῆς ᾽αρμενίας εἰς τὴν ΙΠερσίδα ὁ βασι- 

λεὺς εἰσθαλὼν ταύτην ταράξῃ. οὐκ εἶχε τὸν ἑαυτοῦ λογισμὺν βεβηκύτα, 

0 τι ὁράσῃ. | ὅμως ἠναγκάσθη ἀκολουθεῖν ὀπίσω τοῦ ᾿Ρωμαϊκοῦ 

9 ἀθίκτους coni. Taf. sed ἀδέκτους etiam G. P. — 3 ἐμπαθεστάτοιᾳ codd. 
corr. Classen, — 4 ὀπλίζει Taf. ex A: armat. — £i» ὅπλοις ο. — b φάλαγγας 
em. -- rrÜOagawicuog 8ine acc. c. — δή em. — 6 cvpfalav em. — 7 ὠθισμοῖς 

em. — τε] δέ cem, — βιαῖοι cem, — 8 τοῦ πολέμου emz. — 9 χωρὶς xal κινὸ. 
z. — »xivüpvov g κίνδυνον Taf. er À. — 10 τῆς ἀνάγκης add. Combefis er A 
om. codd. — τοὺς ὕρους Taf. er Georg. Pis. Exp. Pers, 1I, 146. — 11 μένει 
emz. — 12 dà. παντελῶς ἀπέχ. Taf. ex A: ab iniustitia penitus abstinendum, — 
καὶ εὖσ. ἀντέχεσθαι 0m. c. — 18 παραγενάµενος em. — 14 ἐκέλευσεν — 15 Περ- 
σῶν add. Tafel ex A sed ἐκλεκτούς scripsit. In mg. m add. sec. m. περσικῶν 
ἤκουσε πρὸς τὸ. — 17 τούτοις em. — 18 καὶ ἐπεὶ g xal ἐπειδὴ ehm. — ἄπο- 
xlívag m manu corr. Combefis Taf. ἀποκλείσας codd. divertit ad Pont, clima A. 

— 19 πρὸς add. Taf. om. codd. --κλῖμα g κλημα rell. — 30 παραχειµάζοντα 
πολιορκεῦν scripsi ez À  megagsiuafeww (om. πολιορκεῖν) codd. (£0. τ. βαρβ. πο- 
λιορκεῖν ἐν τούτω αὐτὸν παραχειµάζοντα Taf). — 51 ἀποσεραφείς Taf. --- 
25 ἀθυμίαν Taf, — τῆς om. m. -- 23 Σάρβαρος A βάρβαρος codd. G. P. — 
94 περιτρέψει οἷι παρατρέφη Taf. — 36 ταράξει ehm. -- βεβηκότι ο. — 
28 ἄράσει g. — Ó' ἠναγκάσθη Taf. — ᾿Ῥωμαίου c. 

20 
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στρατοῦ, κλέψαι μεριμνῶν τὺν πόλεμον καὶ διὰ vvxtüg ἀφεγγοῦς 

τούτοις προσβαλεῖν. πανσελήνου δὲ οὔσης τῆς νυκτός, ἀπεκρούσθη 

τοῦ σκέµµατος, καὶ τὴν πρὶν σεβασμίων αὐτῷ ἐδυσφήμει σελήνην. | 
ἡ δὲ σελήνη ὑπέστη κατ αὐτὴν τὴν νύκτα ἐκ τοῦ συµβεβηκότος. || α. P. xr, 1 
ἐκ τούτου ἐδειλία ὁ Σάρβαρος προσβαλεῖν τῷ βασιλεῖ καὶ τὰ ὄρη α. Ρ. Π1, 19 

κατέλαβεν ὡς αἳ δορκάδες | ὁρῶν τὴν καλλίτεχνον καὶ σοφὴν στρα- G. P. nu, ss 

τηγίαν ἀφ᾿ ὕψους τῶν Ρωμαίων. | γνοὺς δὲ ὁ βασιλεὺς τὴν τούτου G. P. ΠΠ, 68 

δειλίαν, δαρρῶν ἐν τόποις ηὐλίζετο ἀναπαύσεως πλήρεσιν, ἐρεθίζων 
τοῦτον πρὺς πύλεμον. | κατερχόµενοι δὲ λάθρα τοῦ ὄρους πολλάκις α. P. 111, 19 

συμπλοκὰς μερικὰς ἐποιοῦντο, καὶ ἐν παντὶ o( ᾿Ρωμαῖοι ἐπροτέρευον. 4:0 n 

καὶ δάρσος ἐπὶ πλεῖον ὁ στρατὺς ἐλάμβανεν, ὁρῶντες τὸν βασιλέα 

παντὶ προπηδῶντα καὶ εὐτόλμως πολεμοῦντα. | Πέρσης δέ τις πρὺ ο. Ρ. ui, 144 

ὀλίγου χρόνου πρόσφυξ γενόμενος ἐν τῷ στρατῷ τοῦ βασιλέως 

ἑτάττετο. οὗτος ἀποδρὰς πρὺς τοὺς Πέρσας ἐπῆλθεν ἐλπίξων αὐτοὺς 

τὴν “Ρωμαίων στρατιὰν ὀλέσαι. ἰδὼν δὲ αὐτῶν τὴν δειλίαν μετὰ ww P 
δεκάτην ἡμέραων πρὺς τὸν βασιλέα ἦλθε | καὶ πᾶσαν ὀἀκριβῶς τὴν α. P. rr, 175 

τῶν βαρβάρων ἐξεῖπεν ἀτολμίαν. ὁ δὲ Σάρβαρος µηκέτι ὑποφέρων 

τὴν ἐν τῷ ὄρει διατριβὴν ἠναγκάσθη πρὸς πόλεμον ὁρμῆσαι, | εἰς G. v. ru, 15 

20 

30 

τρία δὲ µέρη διελὼν τὺ στράτευμα κατῆλθὃεν qvo ἐπιφωσκούσης 

ἡμέρας πρὺ τῆς τοῦ ἡλίου ἀναβάσεως εὐτρεπισάμενος πρὺς πύλεμον. 
ὁ δὲ βασιλεὺς προγνοὺς καὶ συντάξας τὸν στρατὺν ὁμοίως εἰς τρεῖς 
φάλαγγας εἰς τὴν µάχην προήγαγεν. τοῦ δὲ ἡλίου ἀνατείλαντος, 

καὶ τοῦ βασιλέως κατὸ ἀνατολὰς εὑρεθέντος, τοὺς Πέρσας ἐσκότιζεν 

ἡ τούτου ἀκτίς, ἣν ὡς θεὺν προσεκύνουν. | ὁ δὲ βασιλεὺς ἐσχημά- a. v. 11, 110 

τισε τὺν Λλαὺν αὐτοῦ εἰς φυγὴν τραπέντας' καὶ λύσαντες ἐκεῖνοι τὰς 

φάλαγγας ἀκρατῶς διώκειν τούτους ἐνόμιζον. ἐπιστραφέντες οὖν ol 

“Ρωμαῖοι εὐφύχως τούτους ἐτρέψαντο καὶ πολλοὺς ἀνεῖλον, ἑλάσαντές 
^ "T "t ? 2^ / y » » ! 471 B TÉ potis εἰς TO ὅρορ | εἰς κρημνοὺς αὐτοὺς ἐνέβαλον καὶ τόπους ο“ 

δυσβάτους καὶ πάντας αὐτῶν συνέτριψαν’ | ἐν δὲ τοῖς κρημνοῖς o. p. ΤΠ, 151 

αἰγῶν ἀγρίων δίκην ἐσκηνοβάτουν. πολλοὺς δὲ καὶ ζῶντας ἐζώγρη- 

9 πανσέληνος h. — 8 σεβασµίαν αὐτῷ Taf. σεβ. ἑαυτῷ g σεβ. αὐτῶν 
cehm. — ἐδυσφήμησε h. — 4 κατ’ αὐτήν] κατὰ κατὰ ταύτην C. — γύκταν em. 
-—— D προσβαλεῖν ὁ Σ, c. — Σάρβαρο Α σοβαρός (.ρῶς h) codd. βάρβαρος 
G. P. — 6 ὡς al z G. P. ὡσεὶ cem. — καλίεχνον em καλήτεχνον C καλί- 
ernyov g xallctgv h. — 7 τούτων Taf er A. — 8 πλήρεσν Taf. ex A 
πλήρης codd. — 10 συμπλοκὰς µερικάς Cz utQiwag Om. emA συμπλοκὴ —ix 
µέρους ἐγίνετο G. P. — ἐπρωτέρευον ος ἐπρύτευον em. — 12 παντέ om. m. - 
16 στρατιών Taf. στρατείαν codd. — 17 ἐξειπεῖν em. — Σάρβαρος À σοβαρός 
codd. βάρβαρος G. P. — 19 µέρη om. h. — διελθών e. — 20 τῆς ἡμέρας c. — 
22 προσήγαγεν m. — 24 ἣν cemA ὃν 7. — 925 αὑτοῦ Taf. — 26 τούτους διώ- 
χειν C, -- 27 ἐστρέψαντο h. — 928 re om. z δὲ Taf. — ἕως τοῦ ὄρους z. — 
ἐνέβαλον] ἐμβαλόντες z. — 39 τοῖς om. m. -- 30 ἐσκηνοβάτουν z εἰ m sed 
κηνο sec. n. in lit. ἐσκηροβάτουν ο ἐσηροβάτουν e. ἐσκληροβάώτουν coni. Classen. 
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σαν. παρέλαβον δὲ καὶ τὸ τούτων στρατόπεδον καὶ πᾶσαν τὴν 
G. P. Itt, 2:8 ἀποσκευὴν αὐτῶν. | οἳ δὲ ᾿Ρωμαῖοι πρὺς ὕφος τὰς χεῖρας ἐκτείναντες 

τῷ $t: ηὐχαρίστουν καὶ τῷ στρατηγήσαντι καλῶς βασιλεῖ συντόνως 

προσηύχοντο. oí γὰρ πρὶν μηδὲ Περσικὴν κόνιν τολµήσαντες ἰδεῖν 

νῦν τὰς σκηνὰς τούτων ἀσαλεύτους εὑρόντες ἐλαφυραγώγησαν. 5 

α. Ρ. πι, 9 τίς γὰρ ἥλπιζε τὸ τῶν Περσῶν δυσµαχώτατον γένος νῶτα δοῦναί 

ποτε Ῥωμαίοις: | ὁ δὲ βασιλεὺς τὸν στρατὺν σὺν τῷ δτρατηγῶ κατα- 
λιπὼν εἰς ᾽άρμενίαν παραχειµάσαι αὐτὸς εἰς Βυζάντιον ὑπέστρεψεν. 

A. M. 6114 Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 10 

αριδ’. ἔτη χιδ’. Ἡράκλειος Χοσρόης 
Fry λα. ἔτη λ8΄. 

iy. λε’. 

Κωνσταντ. — 'legocoAvumv ᾿άλεξανδρείας 
ἐπίόκοπος ἐπίσόκοπος ἐπίόκοπος 15 
Σέργιος Ζαχαρίας Γεώργιος 
ἔτη 9’. Ey xg. ἔτη id. 

εδ’. i. 9. 

Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Μαρτίω ie, ἐνδικτιῶνος τα’, ἀπάρας ὁ βασι- 
λεὺς Ηράκλειος τῆς βασιλίδος πόλεως κατὰ τάχος ἀφίκετο εἰς ᾽4ρ- 20 

:*5 P µενίαν. Χοσρύης δέ, ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς, ἀπέστειλε τὸν Σαρ- 
i13 B βαραζᾶν σὺν τῷ ἑαυτοῦ στρατῷ εἰσβαλεῖν εἰς τὴν τῶν Ρωμαίων 

γῆν. ᾿Ηράκλειος δὲ ἔγραφε πρὺς Χοσρόην, ἢ τὴν εἰρήνην ἀδπάσασθαι, 

j| ἑαυτὸν εἰς τὴν Περσίδα σὺν τῷ ἑαυτοῦ στρατῷ εἰσβαλεῖν. ὁ δὲ 
Χοσρύόης οὔτε τὴν εἰρήνην ἠσπάζετο οὔτε τι τὸν λόγον ἡγεῖτο, ὅτι : 

“Ηράκλειος τολμᾷ τῇ Περσίδι πλησιάσαι. ὁὃ δὲ βασιλεὺς τῇ κ΄ τοῦ 
᾿Απριλλίου μηνὺς εἰσέβαλεν εἰς τὴν Περσίδα. καὶ μαθὼν τοῦτο 

Χοσρόης τὸν Σαρβαραζᾶν ὑποστρέψαι ἐκέλευσεν' καὶ ἐπισυνάξας ἐκ 
πάσης τῆς Περσίδος τὰ ἑαυτοῦ στρατεύματα καὶ παραδοὺς αὐτὸ τῷ 
Σάϊν κατὰ τάχος ἑνωθῆναι αὐτὰ τῷ Σαρβαραζᾶν προσέταξε καὶ 30 

τω ́ ' 

1 παρέλαβον gA παρέλαβεν cehm. — 2 αὐτοῦ cem. — 4 ἐπηύχοντο Taf. 
cum G. P, — 5 ἐλαφυραγώγησαν ο ἐλαφυρολόγησαν rell. — 6 συσμαχώτατον e 
συμμαχώτατον m. — 6. 7 δοῦναί ποτε Ῥωμ. νῶτα ο. — Ἰ τότε h. -- Ῥωμαίους 
e. — τὸν Om. Ἡ. — 8 Post ὑπέστρεφεν z add.: τούτῳ τῷ ἔτει ἸΜΙάμεδ ἐφάνη 
ἀμηρεύσας ἔτη 8’, τρισκαιδέκατον Proc Ηράκλειος ἐξουσιάσας (ἐξουσία g) — 
19? ἔτη 16’ πι ἔτη εὔ ο. — v. 18 et 18 om. g. — 18* «&' c. — 14?— 185 Alexan- 

driae episc. om. Ἡ. — 11* ἔτη xà' m. — 18! ια c. — 18* τα ο. — 19 is codd. — 
20 ΗἩράκλ. ἀπὸ τῆς z cf. p. 308, 8; 309, 5. — τῆς πόλεως βασιλέδος em. — 91 Σαρ- 
βαραζᾶν g Σαρβαναζᾶν h «Σαρβανάζαν m Σαρβαναζαν sime acc. ce. Sarma- 
nazan À, — 22 εἰσβαλεῖν om. em. — 38 ἔγραφε Cz scribebat A ἔγραψε em, 
— 94 αὐτόν ο. — τὴν Om, cm. — 25 τι] ἐπί em. —' τῶν λόγων z. — 2" µη- 
vóg Om. c. — εἰσέβαλλεν g. — 38 Σαρβαραζᾶν g Σαρβαναζᾶν h Σαρβανάζαν 
cem Sarbanazan Α. — 98 καὶ ἔπισυν.--- 80 προσέταξεν om. em, — 30 Σάην g. 
— Σαρβαναζᾶν h Σαρβανάζαν c Sarbanazae A. 
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οὕτω χωρῆσαι κατὰ τοῦ βασιλέως. "Ηράκλειος δὲ προσκαλεσάµενος 
τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα λόγοις παραινετικοῖς διήγειρεν αὐτούς, λέγων' 

“ἄνδρες ἀδελφοί µου, λάβωμεν εἰς νοῦν róv τοῦ 9:00 φόβον καὶ 

ἀγωνισώμεθα τὴν τοῦ Θεοῦ ὕβριν ἐκδικῆσαι. στῶμεν γενναίως κατ 

ἐχθρῶν τῶν πολλὰ δεινὰ Χριστιανοῖς ἐργασαμένων. αἰδεσθῶμεν τὸ 
τῶν Ῥωμαίων αὐτοδέσποτον κράτος. καὶ στῶμεν κατ ἐχθρῶν Óvo- 
σεβῶς ὡπλισμένων. Λλάβωμεν πίστιν τῶν φόνων φονεύτριαν.  &va- 

λογισώμεθα ὅτι ἔνδον ἐσμὲν τῆς τῶν Περσῶν γῆς καὶ µέγαν κίν- 
δυνον φυγὴ φέρει. ἐκδικήσωμεν τὰς φθορὰὸς τῶν παρθένων, τὰ 

τετµηµένα µέλη τῶν στρατιωτῶν ἡμῶν ὁρῶντες πονήσωµεν τὰς 
καρδία». οὐκ ἔστιν ἄμιόθος ὁ κίνδυνος, ὀλλ᾽ αἰωνίου ζωῆς πρό- 

Eevog. στῶμεν ἀνδρείως. καὶ κύριος ὁ Θεὺς συνεργήσει ἡμῖν. καὶ 
ὀλέσει τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν. ταῦτα δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ τοῦ βασι- 
λέως παραινέσαντος τῷ A«Q, ἀπεκρίδη αὐτῷ sio ὑπὲρ πάντων: 

ήπλωσας ἡμῶν τὰς καρδίας, δέσποτα. τὸ σὺν πλατύνας ἐν παραινέσει 

στόμα. ὤξυναν o( λόγοι σου τὰ ξίφη ἡμῶν, καὶ ἔμψυχα ταῦτα 
εἰργάσαντο. ἀνεπτέρωσας ἡμᾶς διὰ τῶν ῥημάτων σου. ἐρυθριῶμεν 
σὲ θεωροῦντες προάγοντα ἡμῶν ἐν ταῖς µάχαις, καὶ ἐπόμεθα ἐν 
πᾶσι τοῖς σοῖς κελεύσμασιν. ὁ δὲ βασιλεὺς ἀναλαβὼν τὸ στρά- 
τευµα εὐθὺς ἐν τῇ ἐνδοτέρα Περσίδι ἐχώρησε πυρὶ καταφλέγων τὰς 

πόλεις καὶ τὰς κώµας᾽ καὶ γίνεταί τι δαῦμα κἀνταῦθα φοβερόν. ἐν 
γὰρ τῇ δερινῇ τροπῇῃ ἀὴρ γέγονε δροσώδης ψυχαγωγῶν τὸν τῶν 

ἱῬωμαίων στρατόν. ὥστε ἀγαθὰς ἐλπίδας ἀναλαβεῖν αὐτούς. ἀκούσας 

δὲ ᾿Ηράκλειος, ὅτι Χοσρύης ἐν Γαζακῷ τῇ πύλει ἐστὶ σὺν μ΄ χιλιάσιν 
ἀνδρῶν πολεμιστῶν., ὥρμησε κατ αὐτοῦ: καὶ προπέµψας τινὰς τῶν 

ὑπ αὐτὸν Σαρακηνοὺς προτρέχειν, συναντῶσι τῇ τοῦ Χοσρόου βέγλα, 

καὶ τούτων τοὺς μὲν ἀνεῖλον, τοὺς δὲ πεδήσαντες σὺν τῷ στρατηγῶ 
αὐτῶν τῷ βασιλεῖ προσήνεγκαν. τοῦτο μαθὼν Χοσρύόης. καταλιπὼν 

τὴν πόλιν καὶ τὺ στράτευμα φυγῇ ἐχρήσατο. ὁ δὲ ᾿Ηράκλειος ἐπι- 
διώξας τοὺς μὲν φθάσας ἀνεῖλεν. ol δὲ Λοιποὶ φυγόντες διεσκεδά- 

σθησαν. καὶ καταλαβὼν ὃ βασιλεὺς τὴν Γαζακῶν πόλιν «ἐν τοῖς 

1 ὁ δὲ βασιλεὺς Ηράκλειος προσκ. C. — 2 αὐτοῖς g. — 3 λάβομεν ehm, — 
4 ἐκζητῆσαι z Taf. requirere A. — 5 roig χριστιανοῖς ο. — ἐργασάμενον cem, 
-— αἰσθῶμεν em. — τὸ om. e. — 4 ὁπλισμένων em ὡπλσμένων g ὁπλισαμέ- 
vov h. — λάβομεν eh. — ἀναλογισόμεθα h ἀναλογησόμεθα m. — 8 μέγα 
codd. — 9 ἡ φυγή cz. — ἐκδικήσομεν h. — 12 ἡμᾶς g. — 18 ὁλέσῃ cem. — 
πολλὰ om. g. — 16 τὰς καρδ. ἡμῶν δέσποτα em δέσπ. ἡμῶν τὰς καρδίας c. — 
17. 18 ἐρυθρ. ἐν ταῖς µάώχαις προάγ. ἡμῶν σε ὁρῶντες z. — 18 θεωρῶντες em 
ὁρῶντες Cz. — 19 κελεύµασι cem. — 921 πύλεις] χώρας 1. — τι om. Taf. — 
κάνταῦθα] ἐκεῖ Taf. — 94 Γαζακώ Taf. — 25 xav' αὐτῶν c. — 26 ὑπ αὐτῷ 
Taf. — 97 ἀνείῖλεν g. — 38 τούτῳ em. — 30 φθώσας om. m. — 831 Gazacen- 
sium Α Γαζακῶ codd. Γαζακώ Taf, — £v» τοῖς moowctsíoig —p. 308, 4 Gm. 
τὴν πύλιν Taf. add. ex Α. — £v» τοῖς προαστ. αὐτῆς Taf. in suburbanis huius Α. 
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ταύτης προαστείοις ἀνελάμβανε τὸν στρατὺν αὐτοῦ. οἱ δὲ κατα- 
φυγόντες πρὺς αὐτὺν Πέρσαι ἔλεγον, ὅτι φυγὼν ὁ Χοσρόης πυρὶ 

ἀνήλωσε πάντα τὰ λήϊα ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις ἐλθὼν εἰς Θηήβαρ- 
μαῖς τὴν πόλιν» ἐν τῇ ἀνατολῇ, ἐν ᾗ ὑπῆρχεν ó ναὺς τοῦ Πυρὸὺς 

καὶ τὰ χρήματα Κροίσου. τοῦ 4υδῶν βασιλέως. καὶ 5 πλάνη τῶν 

ἀνθράκων. ταῦτα λαβὼν ἐπὶ r0 «Πασταγὲρὸ ἐχώρει. ὃ δὲ βασιλεὺς 
ἀπάρας ἀπὺ Γαζακῶν καταλαμβάνει τὴν Θηβαρμαϊς' καὶ εἰσελθὼν ἐν 
ταύτῃ πυρὶ ὀνήλωσε τὸν τοῦ Πυρὸς ναὺν καὶ πᾶσαν τὴν πόλιν πυρὶ 
ἀναλώσας κατεδίωκεν ὀπίσω Χοσρόου ἐν τοῖς στενοῖς «τῆς» τῶν 

Φήήδων χώρας. καὶ «ἐν» ταύταις ταῖς δυσχωρίαις τύπον ἐκ τύπου ὁ 

Χοσρύης ἥἤμειβεν: καὶ ὁ Ηράκλειος τοῦτον διώκων πολλὰς πόλεις 
ἐπόρθησε καὶ χώρας. Χχειμῶνος δὲ καταλαβόντος, βουλὴν ἐποιεῖτο 

ποῦ παραχειµάσαι μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ: καὶ o( μὲν ἔφασκον ἐν 
Αλβανία, of δὲ κατ αὐτὸν εἰσβαλεῖν τὺν Χοσρόην. ὁ δὲ βασιλεὺς 
ἐκέλευσε TOv Λλαὺν ἀἁγνίζεσθαι τρεῖς ἡμέρας, καὶ ἀνοίξως τὸ τοῦ 

9500 εὐαγγέλια εὗρεν ἐπιτρέποντα αὐτῷ ἐν ᾽άλβανία παραχειμάσαι. 
εὐθέως οὖν ἐπιστρέψας ὥρμησεν ἐν ᾽αλβανία. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ τῆς 
ὁδοῦ ἔχων πολλὴν αἰχμαλωσίαν Περσῶν σὺν αὐτῷ οὐκ ὀλίγας ἐπι- 

155 B δρομὰς ὑπὺ τῶν Περσικῶν στρατευμάτων ἐδέχετο" αὐτὺς δὲ τῇ τοῦ 
δεοῦ συνεργία víxwv κατὰ πάντων ἤρατο. χειμῶνος δὲ σφοδροῦ 

ἐπιπεσύόντος αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ κρύους, φθάσας αὐτὸς ἐν ᾽αλβανία 

ν΄ χιλιάδας δεσµίους ἔχων τούτους τῇ εὐσυμπαθήτω αὐτοῦ καρδίᾳ 
ἐλεήσας τῶν δεσμῶν ἔλυσεν. καὶ ἐπιμελείας καὶ ἀναπαύσεως µετεδί- 

δου" ὥστε πάντες μετὰ δακρύων τούτω ηὔχοντο ῥύστῃ γενέσθαι καὶ 
τῆς /Περσίδος. τὸν κοσμόλεθρον ἀνελόντι Χοσρύην. 

i. Ag. w. w. s. 

Τούτῳ τῷ ἔτει Χοσρόης, ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς, Σαραβλαγγᾶν 

προεβάλετο στρατηγόν, ἄνδρα δραστήριον καὶ rq πολλῷ ἐπηρμέ- 
vov' καὶ παραδοὺς αὐτῷ στρατὺν τοὺς Λεγοµένους Χοσροηγέτας xal 

3 Θηβαρμαίΐς scr. e v. 7 Θηβαρμάν Tat. Thebarman A. — 3.4 εἷς τὴν 
πόλιν Θηβαρμάν Taf. cf. ad p. 298, 23. — 4 £v ὦ g. — b τοῦ Κροίσου c. — 
6 τό] τά g. τῷ Taf. — «ασταγέρδεχωρεὲ g. — "7 Γαζακῶν codd. Α Γαζακώ 
Taf. — Θηβαρμαῖς cehm Θηβαρβαὶς g Thebarmeso A Θηβαρμάν Taf. e v. 3 
sed econtra v. 8 e v. 7 corrigendus, coll. Menand. Prot. Frg. 11, IV, p. 214 

Müller Bi&aguafg (l. Βηθαρμαῖς). — 57. 8 ἐν αὐτῇ z. — 9 τῆς add. e coni, — 
10 χώρας emA χωρίοις cz. — ἐν add. Classen om. codd. — ταῖς δυσὶ χώραις 
vertit A, — 13 ποῦ] ubinam Α τοῦ codd. — 14 κατ αὐτῶν h κατὰ ravtóy c. 
— 16 ἀνίξεσθαι g. — ΙΤ ἐπιτρέψας em. ἔπι τρέφας (sic) c. — 18 αἰχμ. τῶν 
Περσῶν g. — 19 ὑπὸ IltQc. g. — στρατεύματα em. — 20 ἤρατο ch. — 21 αὐτῷ] 
αὐτοῦ h. — αὐτός] αὐτούς em. — καὶ xg. φθάσαντος αὐτὸν ἐν AA. Taf. ec 
A: et hunc gelu praeoccupasset in Albania. — 22 καρδίᾳ αὐτοῦ c. — 924 ῥή- 
στην cz µύστην em corr. Classen. — 25 Post Xoogónv codd. add. «{εύτερον 
Frog "AusÓ (Μάμεδ h). — 36 εδ’. λς’. τε. ε’, cem. —— 27 Σαραβιάγγαν οπι Za- 
ekBloayav z Σαραβλαγαν sine acc. c. — 98 προεβάλλετο g. — 29 Χοσρωηγέτας ehm. 
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Περοζίτας ἐν ᾽4λβανίαᾳ ἔστειλε κατὰ Ηρακλείου. εἰσβαλόντες δὲ εἰς 
τὰ ἄκρα τῆς ᾽αλβανίας οὐκ ἐθάρρησαν κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως 

πρὺς πόλεμον στῆναι: ἀλλὰ τὰς ἐπὶ Περσίδα ἀγούσας κλεισούρας 
ἐκράτησαν νοµίζοντες τοῦτον λοχῆσαι. ὅὃ δὲ ᾿Ηράκλειος ἅμα ἔαρι 
ἀπάρας τῆς ᾽άλβανίας δι ὑπτίων πεδίων καὶ τὰς τροφὰς δαφιλῶς 

εὐπορούντων τὴν πάροδον ἐποιεῖτο ἐπὶ ΙΠερσίδα, εἰ καὶ μήκους 
διάστηµα πολλῇ ὁδῷ ἤνυεν. ὁ δὲ Σαραβλαγγᾶς διὰ τῆς στενῆς 
ὁδοῦ (dg διὰ συντύµου ἤλαυνε τοῦ προλαβεῖν αὐτὸν ἐν τῇ χώρα 

, Li , . , x e * ^ uu 
Περσίδος. ᾿ Ηράκλειος δὲ παρῄνει τῷ λαῷ λέγων" "yvoutv, ἀδελ- 

φοί, ὡς 9" στρατιὰ τῶν Περσῶν ἐν τοῖς δυσβάτοις τύόποις πλανω- 

µένη τούς τε ἵππους αὐτῶν παραλύει καὶ αὐτοὺς ἐκνευροῖ. ἡμεῖς 
δὲ σπεύσωµεν κατὰ Χοσρόου χωρῆσαι ἐν πολλῷ τώχει, ὥστε ἐκ τοῦ 

ἀπροσδοκήτου ἐπιπεσόντες αὐτὺν δορυβήσωμεν.’ ὁ δὲ λαὺς οὐ 

συνεβούλευε τοῦτο ποιῆσαι, μάλιστα οἱ τῶν 4{αζῶν καὶ τῶν ᾽᾿4βασγῶν 
καὶ τῶν Ιβήρων σύμμαχοι. ἐντεῦθεν ἐν συμφοραῖς περιπίπτουσιν. 

κατέλαβε γὰρ «καὶ» Σαρβαραζᾶς μετὰ τοῦ Λαοῦ αὐτοῦ, οὓς ἐξώπλισε 
Χοσρύης πάσῃ δυνάµει καὶ ἀπέστειλε κατὰ ᾿Ηρακλείου διὰ τῆς ᾿4ρ- 
µενίας. Σαραβλαγγᾶς δὲ ἠκολούθει ἐκ τῶν ὄπισθεν αὐτοῦ καὶ οὐ 

συνέβαλεν αὐτῷ ἐκδεχόμενος ἑνωθῆναι τῷ Σαρβαραξᾷ καὶ οὕτω rov 
πόλεμον συστήσασθαι. γνόντες δὲ o( ᾿Ρωμαῖοι τὴν ἔφοδον τοῦ Σαρ- 

βαραζᾶ εἰς δειλίαν ἐτράπησαν καὶ τοῖς ποσὶ τοῦ βασιλέως προσ- 

ἔπεσον δάκρυσι μετανοοῦντες διὰ τὴν κακῶς γενοµένην αὐτῶν παρ- 

ακοήν., γνόντες otov κακόν ἐστι δοῦλον μὴ εἴκειν τοῖς τοῦ δεδπότου 

βουλεύμασιν' καὶ ἔλεγον" "tqv χεῖρά Gov, δέσποτα., πρὶν ἀπολέσθαι 
ἡμᾶς τοὺς ἀθλίους' εἴκομεν γάρ σοι, ἐν olg ἂν κελεύῃς. τότε ὁ 

βασιλεὺς ἐόπευσε συμβαλεῖν τῷ Σαραβλαγγᾷ, πρὶν ἢ ἑνωθῆναι τῷ 

λαῷ τοῦ Σαρβαραζᾶ, καὶ πολλὰς ἐκδρομὰς κατ αὐτοῦ ποιησάµενος 

ἐν νυχτί τε καὶ ἡμέρα εἰς δειλίαν αὐτὸν κατέστησεν: καὶ ὄπισθεν 

ἀμφοτέρους ἐάσας κατὰ Χοσρύου μετὰ σπουδῆς ἤλαυνεν. αὐτομο- 
Aoc. δὲ δύο τῶν Ρωμαίων πρὸς τοὺς Πέρσας καὶ πείθουσιν αὐτοὺς ἐκ 

δειλανδρίας φεύγειν τοὺς Ρωμαίους. ἦλθε δὲ αὐτοῖς καὶ φήμη ἑτέρα. 
τὺν Zdiv, στρατηγὸν Περσῶν, καταλαμβάνειν us0' ἑτέρου στρατεύ- 

1 Περοζήτας g Περωζήτας ehm. — 3 ἐκ Περσίδος m. — 4 καὶ νοµίξοντες g. 
— 1 Σαραβλάγγας cem. Σαραβλαγᾶς g Σαραβαγλᾶς h. — 10 σερατεία ehm. στρα- 
τία €, — 13 σπεύσοµεν eh. — 12. 13 ἐκ c. ἀπροσδοκήτως z. — 18 θορυβήσομεν 
ehm. — 14 συνεβουλεύετο z. — άζων h. — Αβάσγων m. — 15 ἐν del? — 
πίπτουσι m. — 16 yàg] δέ em. — xal add. Taf. ez A om. codd. — Σαρβαράζας em 
sine acc. e ttem v. 20. — οὓς] &g g. — 18 Σαραβλάγγας cem. Σαραβλαγγάς h. Σαρα- 
βιωγᾶς g. — 19 συνέβαλλεν g. — ἐν αὐτῷ em. — Σαραβαράζᾳ em Σαρβαραζᾳ 
Sine acc. ο. --- 21 προσέπεσαν emz. — 92 μετανοῦντες c. — 38 ἥκειν h. — 
25 ἤκομεν ch. — κελεύεις em. — 26 Σαραβλάγγα em. Σαραβίαγγα sine acc. c Xoga- 
βλαγᾷ g. — 7j om. h. — ?1 Σαρβαράζᾳ cem. Sarbari A. — ἐπεκδρομάς c. — 31356- 
λανδρείας m δειλανδρείαν e. — αὐτῆς g. — 32 Σαιν sine acc. c Σάηνµ Σάγην em. 
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µατος εἰς βοήθειαν' καὶ τοῦτο µαθόντες Σαραβλαγγᾶς τε καὶ Σαρ- 

βαραζᾶς ἠγωνίσαντο προσβαλεῖν τῷ ᾿Ηρακλείῳ πρὺς πόλεμον, πρὶν 

ἢ φθάσαι τὸν Σάϊν καὶ τῆς νίκης εἰς ἑαυτὸν μετενεγκεῖν τὸ κλέος. 
πιστεύσαντες δὲ καὶ τοῖς αὐτομόλοις ἐχώρησαν xarà Ηρακλείου, καὶ 
πλησιάσαντες αὐτῷ ἠπλήκευσαν βουλόμενοι ἅμα τῷ πρωῖ συμβαλεῖν. 

ó δὲ ᾿Ηράκλειος ἀπάρας ἀπὺ ἑσπέρας ὥδευσε δι ὕλης τῆς νυκτός" 
καὶ μακρὸν γενόμενος ἀπ᾿ αὐτῶν εὑρών τε πεδίον χλοηφύρον ἡπλή- 

κευσεν ἐν αὐτῷ. οἱ δὲ βάρβαροι νοµίσόαντες ἐκ δειλίας φεύγειν 

ἀκόσμως ἤλαυνον τοῦ καταλαβεῖν αὐτόν. αὐτὸς δὲ ὑπαντήσας αὐτοῖς 

ἐκρότησε πόλεμον κατ αὐτῶν. καταλαβὼν δὲ βουνόν τινα ἀλσώδη 
καὶ ἐπισωρεύσας τὸν λαὺν αὐτοῦ τῇ τοῦ δεοῦ συνεργία τρέπει τοὺς 
βαρβάρους. καὶ τούτους διὰ τῶν φαράγγων διώξας πλῆθος πολὺ 

ἀνεῖλεν. «πίπτει δὲ καὶ ὁ Σαραβλαγγᾶς ξίφει πληγεὶς τὸ νῶτον» 

καὶ τούτων μεταξὺ τῶν ἀγώνων ὕντων, ἔφθασε καὶ ó Σάϊν σὺν 
τῷ ἑαυτοῦ στρατῷ, καὶ τοῦτον τρεφάµενος ὁ βασιλεὺς καὶ πολ- 
λοὺς ἐξ αὐτῶν ἐνελὼν τοὺς Λοιποὺς διέσπειρε φεύγοντας παρ- 

έλαβε δὲ καὶ τὸ τοῦλδον αὐτῶν. ὁ δὲ Σαρβαραξᾶς ἑνωθεὶς τῷ Σάϊν 
ἐπεσύναξε τοὺς σωθέντας βαρβάρους" καὶ πάλιν διενοοῦντο κατὰ 

Ἡρακλείου χωρεῖν. ὁ δὲ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν τῶν Οὕννων χώραν καὶ 
τὸς τούτων δυσχωρίας ἤλαυνεν ἔν τε τραχέσι τόποις καὶ δυσβάτοις. 

οἱ δὲ βάρβαροι ὀπίσω αὐτοῦ ἠκολούθουν. οἳ δὲ 4αζοὶ ἅμα τοῖς 
᾽4βασγοῖς δειλιάσαντες ἀπέσπασαν ἑαυτοὺς τῆς τῶν ᾿Ρωμαίων συµ.- 

µαχίας καὶ πρὸς τὴν ἰδίαν χώραν ἀνεχώρησαν. ὁ δὲ Σαάϊν ἡσθεὶς 
ἐπὶ τούτῳ θυμῶ πολλῷ σὺν τῷ Σαρβάρῳ ἐχώρει κατὰ Ηρακλείου. 
ó δὲ βασιλεὺς ἐπισυνάξας τὸν στρατὺν λύόγοις ἀνεπτέρωσε καὶ παραινέ- 

σει τούτους ἤλειφε λέγων" "ro πλῆθος ὑμᾶς «τῶν ἐχθρῶν», ἀδελφοί, 
μὴ ταραττέτω. Φεοῦ γὰρ ÜéAovrog, tig διώξει χιλίους. θύδωμεν 

οὖν τῷ ) 9: ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν σωτηρίας. λάβωμεν 

E Σαρβ. καὶ Σαραβᾖ. g. — «Ῥαραβλιάγγας cem Σαραβλαγγάς h. -- Σαρ- 
βαράζας em sine acc. € "ham A. — 3 συμβαλεῖν c. — 8 Σάην g Σαΐν c. — 
εἰς ἑαυτόν c ἑαντῷ rell — 4 πιστεύσαντες δὲ] im ordinem redit cod. f. — 
b ἠπλίκευσαν em ἠπλίκευσαν f ἡἠπλήκευσαν c. — 6 ὥδενε g. — 7 καὶ µα- 

κρἀν γεν. ἀπ᾿ αὐτῶν Om. g. — εὗρών τε] εὑρόντες y. — ἠπλίκευσεν hm 
ἡπλίκευσεν ο ἠπλήκευσεν T ἠπλήκευσαν g. — 9 αὐτόν cA αὐτούς yz — 
10 βοῦνον g. — τινα om. m. — 11 καὶ om. gy. — αὐτοῦ coni. Taf, — συν- 
εργείᾳ fh. — 11.12 τοὺς Πέρσας ο. — 18 πίπτει-- νῶτον add. ex Α om. codd. 
Taf. — 14 ὄντως g. — καὶ om. m. — Σαΐν f XZoeiv sine acc. ο Σάην g. — 15 
τρέφας Taf. — 17 Σαρβαράζας cy. — ZXaív e Σαΐν sime acc. ὁ Σάην g. — 
18 ἐπισυνῆξεν Taf. e Cedreno sed Cedreni codd, ἐπεσύναξεν praebent. — 19 Oóvov 
g. — 30 ταῖς-- δυσχωρίαις (-είαις y) codd. κάν ταῖς-- Óveyogíci;? — 22 τῶν 
om. ο. — 923 ἐχώρησαν g. — Σαϊν sine acc. ce Σάην g. — 928.24 hoc adver- 
tens (αἰσθόμενος τοῦτο) A. — 24 ἐπὶ τοῦτο h. — σὺν τῷ Σαρβάρ A Taf. 
σὺν roig βαρβάροις codd. — 3ῦ παραινέσεσι cg. — 26 ἤλειφε sec. m. f Taf. 
εἴληφε codd. — ἡμᾶς ce. — ἐχθρῶν post ὑμᾶς add. Taf. ex A: multitudo vos, 
fratres, inimicorum. — 27 Θύσομεν h. — 38 λάβομεν ehm. 
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στέφος μαρτύρων. ἵνα καὶ ὁ µέλλων ἡμᾶς χρόνος ἐπαινέσῃ., καὶ ὁ 
θεὺς τοὺς μισθοὺς ὀποδώσῃ.. τούτοις καὶ ἄλλοις πλείοσι λόγοις 479 B 

παραθαρσύνας τὸν στρατὺν φαιδρῶ τῷ προσώπῳ παρατήάττει τὸν 

πόλεμον. καὶ στάντες ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀπὺ μικροῦ διαστήµατος ἀπὺ 
πρωῖ μέχρις ἑσπέρας ἀλλήλοις οὗ συνέβαλον. ἑσπέρας δὲ κατα- 
λαβούσης. ὁ βασιλεὺς τῆς ὁδοιπορίας εἴχετο. οἱ δὲ βάρβαροι πάλιν 

ὀπίσω αὐτοῦ ἤλαννον. ἐναλλάξαντες δὲ τὴν ὁδὸν καὶ τοῦτον προ- 
λαβεῖν θελήσαντες ἐμπίπτουσιν εἰς τόπους τελματώδεις καὶ πλανῶνται 

καὶ εἰς µέγαν κίνδυνον ᾖλθον. ὁ δὲ βασιλεὺς διαβὰς τὰ µέρη 
Περόαρµενίας παρέτρεχεν. τῆς δὲ γῆς ἐκείνης ὑπὸ Περσῶν κρατου- 
µένης. πολλοὶ συνέτρεχον τῷ Σαρβαραζᾶ, καὶ ἐπηύξει τὸν ἑαυτοῦ 
λαόν. Χχειμῶνος δὲ γεγονότος. ἐσκορπίσθη τὸ πλῆθος ἐν τοῖς ἠδίοις 

τόποις πρὺς τὸ ἀναπαύεσθαι «ἐν τοῖς οἶκοις αὐτῶν). τοῦτο δὲ Ηρά- 

χλειος μαθὼν διανοεῖται ἐν νυκτὶ κλέψφαι τὸν πόλεμον' καὶ τοῦ χει- 
5 μῶνος ἐπικειμένου, καὶ ὑποψίας μηδεμιᾶς οὔσης τῷ Σαρβάρω, ἐπι- 

Λεξάμενος ἵππους εὐσθενεῖς καὶ τοῦ στρατοῦ τοὺς ἀνδρειοτέρους διχῆ 
ὑῥπλίσδας τοὺς μὲν προάγειν ἐκέλευσε κατὰ τοῦ Σαρβάρου. αὐτὸς δὲ 

σὺν roig ἑτέροις ὀπίσω τούτων εἴπετο. σπεύσαντες δὲ διὰ τῆς νυκτὸς 

καὶ καταλαβόντες τὺ χωρίον Σαλβανῶν ὥρα, 9 τῆς νυκτός. Περσῶν 
ἐν αὐτῷ ὕντων καὶ γνόντων τὴν ἔφοδον, o? καὶ διαναστάντες ὥρ- 

µησαν xcv αὐτῶν. οἱ δὲ ᾿Ρωμαῖοι τούτους πάντας ἀνεῖλον παρὲξ 

ἑνός. ὅστις τῷ Σαρβάρω ἐμήνυσεν. ὃ δὲ Σάρβαρος ἀναστὰς καὶ 
ἐπιβὰς ἵππω γυμνός τε καὶ ἀνυπόδητος φυγῇ τὴν σωτηρίαν ἐπορί- 

σατο. τούτου δὲ τὰς γυναῖκας καὶ πᾶν τὸ Περσικὺν ἄνθος ἄρχοντάς 
τε καὶ σατράπας καὶ στρατιώτας ἐπιλέκτους καταλαβὼν ἀνελθόντας 

ἐν ταῖς τῶν οἴκων στέγαις καὶ πύλεμον κροτοῦντας διὰ τοῦ πυρὸς 
καθεῖλεν' καὶ οὓς μὲν ἔκτεινεν. οὓς δὲ πυρὶ ἀνήλωσεν, ἄλλοι δὲ 
χειροπέδαις ἐδεσμήθησαν καὶ μικροῦ δεῖν οὐδεὶς ἐκτὺς Σαρβάρου 

1 ἐπαινέσει hm. — 92 ἀποδώσει fz. — 8 τὸν στρατόν] τῷ λαῷ h. — 5 οὐ 
emA om. rell. — συνέβαλλον pr. m. ut vid. corr. ex συνέβα]ον g. — 6. 7 ὀπίσω 
αὐτοῦ πάλιν ο. — συναλλώξαντες Taf. — 9 µέγα gy. — Imperator vero transiens 
fines Persarum per Armeniam peragrabat A. — 10 Περσαρμενείας y τῆς ᾱρ- 
µενίας g. — 11 Σαρβαράζᾳ y ἍΣαρβαραζα sime acc. ο Σαρβαναζῷ h Sarbano 
À. — 19 ἐσκόρπισε Taf. ex A: dispersit multitudinem. — 18 τόποις cA om. 
yz. — ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν add. Taf. cx A: ut requiescerent in domibus suis 
om, codd. — 14 τοῦ del. Taf. — 15 τῷ Σαρβαραζῷ h τῶν βαρβάρων g τῷ 
βαρβάρῳω m. — 17 Σαρβάρου Taf. ez A βαρβάρου codd. — 18 ἑτέροις] βαρβάροις 
E. — 19 τὸ] τι Taf. e Cedreno, sed τὸ habent Cedreni codices. — ZXaluavóv h 
Lasbanum À 4ifavó» Taf. cum Cedreno. — 91 πάρεξ cefz sine acc. m. — 
22 Σαρβάρῳ εἰ Σάρβαρος Taf. ex A βαρβάρῳ et βάρβαρος codd. — καὶ om. ο. 
— 93 ἀνυπόδετος g ἀνυπόδυτος hy. — ἐπορήσατο h ἐποιήσατο y. — 34 περ- 
σικόν] περιούσιον h. — 26 κρατοῦντας f. — 38 χειροπαῖΐδες y χειροπέδες c. — 
38 xal—p. 813, 1 διεσώθη om. g. — ἐκτός] ix τῶν Taf, ex A: nullus ex his 
qui Sarbari fuerant. — Σαραβάρου f Σαρβαράζου h. 
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διεσώθη. ἔλαβον δὲ καὶ τὰ ὅπλα Σαρβάρου χρυσῆν ἀσπίδα τε καὶ 
µάχαιραν καὶ δόρυ καὶ τὴν διάλιθον καὶ χρυσῆν ζώνην καὶ τὰ ὑπο- 
δήματα αὐτοῦ. καὶ ταῦτα πάντα λαβὼν χωρεῖ κατὰ τῶν διεσπαρ- 

µένων ἐν τοῖς χωρίοις' οἵτινες µαθόντες τὴν τοῦ Σαρβάρου φυγὴν 

ἀκρατῶς ἔφυγον. αὐτὺς δὲ διώξας πολλοὺς αὐτῶν ἔκτεινε καὶ ὔ 

δεσµίους ἔλαβεν., καὶ of λοιποὶ ἐν Περσίδι μετ αἰσχύνης ὑπέστρεψαν. 
ὁ δὲ βασιλεὺς ἐπισυνάξας τὺ ἑαυτοῦ στρατόπεδον μετὸ χαρᾶς ἐν 
ἐκείνοις τοῖς τόποις παρεχείµασεν. 

A. M, 6116 Κόσμου Τῆς Θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 10 

Seis". ἔτη qus. Ηράκλειος Χοσρόης 
ἔτη λα. ἔτη λ9’. 

με’. λζ’. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων ᾽άλεξανδρείας 
ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 15 
Σέργιος Ζαχαρίας Γεώργιος 
ἔτη xo. ἔτη xp 3 Ey ιό”. 

t5. is. 

481 B Toro τῷ ἔτει μηνὶ Μαρτίω α΄ ἐπισυνάξας ὁ βασιλεὺς 'Hod- 

αλειος TO ἑαυτοῦ στράτευμα βουλὴν ἐποιεῖτο, ποίαᾳ ὁδῶ πορευθῇῃ. δύο 20 

γὰρ ὁδοὶ αὐτῷ προέκειντο στεναί τε καὶ δύσβατοι, ἡ μὲν ἐπὶ Τάραν- 
τον φέρουσα, ἡ δὲ ἐπὶ τὴν τῶν Σύρων γῆν. καὶ ἡ μὲν ἐπὶ Τάραν- 
τον διαφορωτέρα μὲν ἦν, ἀλλ ἀπορίαν εἶχε πασῶν τῶν τροφῶν' ἡ 
δὲ ἐπὶ τὴν τῶν Σύρων τὸν Ταῦρον ὑπερβαίνουσα εὐπορίαν τε καὶ 
δαψίλειαν τῶν τροφῶν παρεῖχεν. ταύτην συγκρίνουσι πάντες, εἰ 95 

καὶ ἀποτομωτέρα καὶ χιόνι πολλῶ κατεχοµένη ὑπῆρχεν. ταύτην δὲ 
κόπῳ πολλῶ ὑπερβάντες ἑπτὰ ἡμέραις καταλαμβάνουσι τὸν Τέγριν 

ποταμόν’ καὶ τοῦτον περάσαντες καταλαμβάνουσι τὴν Μαρτυρόπολιν 

καὶ τὴν "Auer: καὶ διαναπαύονται 6 τε στρατὺς καὶ ἡ αἰχμαλωσία,. 
ἐντεῦθεν καὶ γράμματα πρὺς τὸ Βυζάντιον ὁ βασιλεὺς ἠδυνήθη 30 

1 ἔλαβε Tafel. — Σαραβάρου f Σαρβαράζα 1. — 2 καὶ ante χρυσῆν om. 
yz. — ζώνην ὁμοίως δὲ καέ Taf. ex A. — ὑποδύματα f. — 4 ἐν τοῖς Taf. ex A 
αὐτῶν codd. (g m. corr. ex αὐτοῖς). — Σαραβάρου c «Σαρβαράζου g Ζαρβα- 
ναζοῦ h. — 6 δεσµίους αὐτῶν ἔλαβε z. — 8 καὶ ἀδεῶς παρεχείµασεν Taf. ex 
A: intrepidus biemavit. — 11* Χοσρώης hy. — 16*— 18* om. codd. — 11* ἔτη 
BB gy. — Αράβων ἀρχηγὸς "AusÓ ἔτη 9' mg. f. — 30 τὸ ποίᾳ z Taf. — 21 τε 
om. y. — Ταραντόν cem, — 22 τὴν om. m. — ἡ μὲν om. y μέν om. c. — 
Ταραντόν ce, — 98 μὲν om. y. — ἦν] ἐστιν y. — 98 εἶχε-- 54 εὐπορίαν om. f. — 
πᾶσαν τῶν τροφῶν cem τῶν τροφῶν πασῶν z cunctarum habebat escarum A. 

— 94 ὑπερβαίνουσαν Ἡ ὑπερβᾶσα cem. — 925 δαφηλίαν hy. — συγκρίνουσι] 
συγκρίσει c. — 36 πολλῇ c. — 97 ἑπτὰ ἡμέραις f m. 92. ἑπτὰ ἡμέρας cy διὰ ἑπτὰ 
ἡμερῶν z ἐν ἑπτὰ ἡμέραις Taf. — 27 τὸν Tíygw —928 καταλαμβάνουσι om. f. 
— 929 "4uid« em "undev sine acc. c. — 30 ἐντεῦθεν δὲ καὶ cont. Taf. — πρὸς 
τὸ B. ὁ βασιλεύς cA ὁ (aci. πρὸς τὸ B. yz. 
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ἀποστεῖλαι καὶ τὰ καθ’ fcvróv πάντα δηλῶσαι καὶ χαρὰν πολλὴν ἐμ- 
ποιῆσαι τῇ πόλει. ὁ δὲ Σάρβαρος ἐπισυνάξας τὺν ἑαυτοῦ διασπα- 
ρέντα Aaóv ἐπῆλθε κατ αὐτοῦ. ἐπιλεξάμενος δὲ ὁ βασιλεὺς ἵλην 
στρατιωτῶν ἀπέλυσε φυλάττειν τὰς πρὺς αὐτὸν ἀγούσας κλεισούρας" 

καὶ rdg πρὺς ἀνατολὴν αὐτὸς ἐκδραμὼν διεξόδους ἀντιπρόσωπος ᾖει 

τῷ «Σαρβάρω, καὶ περάσας τὺν Νυμφίον ποταμὺν κατέλαβε τὺν 
Εὐφράτην., ἐν oig ἦν πλεκτὴ γέφυρα ἐκ σχοίνων τε καὶ νηῶν. ὁ 

δὲ Σάρβαρος λύσας τὰ σχοινία τῆς γεφύρας «ἀπὸ» μιᾶς ὄχθης ἐπὶ 

τὴν ἑτέραν πᾶσαν τὴν γέφυραν µετήγαγεν. ἐλθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς 

καὶ μὴ εὑρὼν περᾶσαι διὰ τῆς γεφύρας, παραδραμὼν εὗρε πόρον' 

καὶ ἀκινδύνως τοῦτον ἐπέρασε παραδόξως τῷ Magrío µηνί, καὶ 

καταλαμβάνει τὰ Σαμόσατα" καὶ πάλιν vov Ταῦρον ὑπερβὰς εἰς Γερ- 
µανίκειαν ἀφίκετο. καὶ περάσας τὴν ᾿4δανα ἦλθε πρὺς τὸν Σάρον 
ποταµόν. ὁ δὲ Σάρβαρος τὴν γέφυραν πάλιν εἰς τὸν ἴδιον τόπον 
ἐκτείνας rov Εὐφράτην ἐπέρασεν ἀνεμποδίστως καὶ ἠκολούθει ὀπίσω 
αὐτοῦ. ὁ δὲ βασιλεὺς περάσας τὴν γέφυραν τοῦ Σάρου καὶ εὑρὼν 

ἀνάπαυσιν τοῦ τε στρατοῦ καὶ τῶν ἀλόγων, ἐν αὐτῷ ἀπληκεύσας 

διανέπαυσεν αὐτούς' καταλαμβάνει δὲ καὶ ὁ Σάρβαρος εἰς τὸ ἀντί- 

περα µέρος. εὑρὼν δὲ τὴν γέφυραν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ προπύργια ὑπὸ 
Ῥωμαίων κρατηθέντα ἠπλήκευσεν. ἐκτρέχοντες δὲ διὰ τῆς γεφύρας 

πολλοὶ τῶν “Ρωμαίων ἀτάκτως τοῖς Πέρσαις προσέβαλλον καὶ πολλὴν 
συγκοπὴν αὐτοῖς ἐποίουν' ó δὲ βασιλεὺς τούτους διεκώλυσεν ἀτάκτως 

παρεκθέειν, μήπως ὑδὺς γένηται τοῖς ἐναντίοις συνελθεῖν εἰς τὴν 

γέφυραν καὶ συμπερᾶσαι' ὁ δὲ λαὺς οὐκ ἐπείθετο τῷ βασιλεῖ. ὁ δὲ 
Σάρβαρος ποιήσας ἐγκρύμματα καὶ δείξας ἑαυτὸν ὡς φεύγοντα εἴλ- 
χυσε πολλοὺς ᾿Ῥωμαίους παρὰ γνώµην τοῦ βασιλέως εἰς δίωξιν 

αὐτοῦ περᾶσαι” ὑποστρέψας δὲ καὶ τούτους τρεφάµενος. ὕσους ἔξω 

1 στεῖλαι m, — καθ ἑαυτῶν hy. — 9? βάρβαρος fg Ζαρβαράζας ο, — 
3 ἴλην ο Taf. alam A ἐπιλογέν yz. — 4 ἀπέστειλε c, — 5 τάς] τά y. — εἴη 
hy. — 6 βαρβάρῳ c Σαρβαράζῳ h Σαρβαραξῷ g. — A verbis καὶ περάσας 
in ordinem redit cod. d. — 1 ἦν πλεκτὴ γέφυρα Taf ex A τὴν πλεκτὴν yigv- 
ρα» codd. — σχοινῶν hy σχοινίων Classen. -- vgóv» Taf. er A ἡνιῶν fm 
ἠνιῶν h ἡνίων g ἠνίων d ηνιῶν sine spir. e ηνιων sine spir. et acc, ο. — 
8 Σάρβαρος yÀ Σαρβαράζας x Σαρβαραζᾶς g Σαρβαραζάς h. — λύσας τὰ 
cy. τῆς ysq. X dissolutis funibus pontis Α τῆς ytqg. λύσας τὰ Gy. yz. — ἀπὸ 
μιᾶς Taf. ἀπὸ om. codd. — 11 καὶ ἀκινδ. καὶ παραδ. τοῦτον ἐπέρ. z. — 19 Σα- 
µώσατα g Σαμωσάτα hy Σαμοσάτα c Σαμοσατα sine acc. d. — διαβάς x. — Γερµα- 
γίκιαν def Γερμανικίαν m. — 13 δανά em. Αδανᾶ f sine acc. ο δαναν Taf. — 
Σάρον] Ταῦρον x. — 14 βάρβαρος f Σαρβαράζας x. — τὴν γέφυραν πάλιν x 
ponte rursus — extenso Α πάλιν τὴν γέφ. yz. — τόπον] ποταµόν f. — 16 Σάρα 
απ. — 18 Xagéfagog ο. — 19 ἐν αὐτῷ ο. — ὑπὸ τῶν Ῥωμ. d. — 30 ἡπλή- 
κευσεν ο ἠπλίκευσεν dh ἡπλήκευσαν f. — 31 προσέβαλον y. — πολλὴν] πά- 
ιν y. — 33 ἐν αὐτοῖς Taf. — διεκώλυεν c. — 23 συνεισελθεῖν z. — 34 περᾶ- 
σαι d. — 36 ἔγκρυμμα f. — αὐτόν xy. — 927 αὐτοῦ] αὐτῶν d. — ὅσους εὗρεν 
ἔξω v. γεφ. ἀνεῖλεν x. 

262 P 

4558 P 

483 B 



314 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

τῆς γεφύρας ἔφθασεν, ἀνεῖλε δίκην ὑποσχόντας τῆς παρακοῆς. Ó 

δὲ βασιλεὺς ἑωρακὼς τοὺς βαρβάρους τῇ διώξει τὴν τάξιν λύσαντας, 
καὶ ἐκ τῶν ἐφεστώτων Ρωμαίων τοῖς προπυργίοις πολλοὺς ἀναιρου- 

, gévove, κατ αὐτῶν ἐχώρησεν. ἀνὴρ δέ τις γιγαντιαῖος τῷ βασιλεῖ . 

συναντήσας µέσον τῆς γεφύρας προσέβαλεν: ὁ δὲ βασιλεὺς τοῦτον 5 
πατάξας ἐν τῷ ῥείθρῳ τοῦ ποταμοῦ ἔρριψεν. τούτου δὲ πεσόντος, 
εἰς φυγὴν ἐτράπησαν οἱ βάρβαροι καὶ τῇ στενώσει τῆς γεφύρας ὡς 

βάτραχοι εἰς τὺν ποταμὸν ἑαυτοὺς ἔρριπτον' ἄλλοι δὲ καὶ τοῖς ξίφεσιν 
ἀνῃροῦντο" τὸ δὲ πλῆθος τῶν βαρβάρων πρὺς τὰ χείλη τοῦ ποταμοῦ 

χυθὲν ἐτόξευόν τε καὶ ἀνβίσταντο μὴ ἐῶντες τοὺς ᾿Ῥωμαίους περᾶσαι. 10 
ὁ δὲ βασιλεὺς περάσας γενναίωῶς τοῖς βαρβάροις ἀνθίστατο μετὰ 

ὀλίγων τινῶν τῆς αὐτοῦ ἑταιρίας ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ἄνθρωπον, ὡς 

i B καὶ rov Σάρβαρον ἐκπλαγῆναι καὶ «πρὺς» Κοσμᾶν τινα πλησίον 
5 P αὐτοῦ ἑστῶτα πρόσφυγα ᾿Ρωμαίων µαγαρίτην εἰπεῖν: “δρᾶς τὸν καί- 

σαρα. ὦ Κοσμᾶ, πῶς θρασὺς πρὺς τὴν µάχην ἴσταται καὶ πρὸς 15 

τοσοῦτο πλῆθος μόνος ἀγωνίζεται καὶ ὡς ἄκμων τὰς βολὰς ἀποπτύει. 

ἐκ γὰρ τῶν ἀληθινῶν τζαγγίων ἐγνωρίζετο καὶ πολλὰς πληγὰς 

ἐδέχετο. εἰ καὶ οὐδεμίαν ἐν τούτῳ τῷ πολέμω {καιρίαν. πᾶσαν δὲ 
τὴν ἡμέραν ἐν τούτω τῷ πολέμω» µαχησάµενοι. τῆς ἐσπέρας κατα- 

λαβούσης. &x ἀλλήλων διέστησαν' καὶ ὁ Σάρβαρος φοβηθεὶς διὰ 90 
τῆς νυκτὺς εἰς τὰ ὀπίσω ὑπέστρεψεν. ὁ δὲ βασιλεὺς ἐπισυνάξας τὸν 

ἑαυτοῦ λαὸν εἰς Σεβάστειαν τὴν πόλιν ὥρμησεν., καὶ περάσας τὸν 
“4λυν ποταμὺν ἐν ταύτῃ τῇ χώρα διέτριβεν ὅλον τὸν χειμῶνα. ὁ δὲ 
Χοσρόης μανεὶς καὶ ἀποστείλας ἔλαβε τὰ κειμήλια τῶν ἐν πάσῃ «τῇ» 
ὑπὺ Ιέρσαις ἐκκλησιῶν. καὶ ἠνάγκαζε τοὺς Χριστιανοὺς γενέσθαι 55 
εἰς τὴν τοῦ Νεστορίου Βρησκείαν πρὺς τὸ πλῆξαι τὸν βασιλέα. 

1 ὑποσχόντα fgm. — 3 ὑφεστώτων XZ. — T. προπ. ὑπ αὐτῶν πολλούς z 
ὑπ᾿ αὐτῶν Om. ΥΑ πολλούς om. x. — Ὁ προσέβαἷλεν g πρόεβαλεν y. — 
7. 8 ὡς βάτραχοι Α et margo d. pr. m., qui in textu nihil habet. ὡς βάρβαροι 
chy of βάρβαροι g. — 8 καὶ om. h. — 9 πρὸς τῷ χείλει d. — χείλη] τείχη f 
τεύχει em, — 10 ἐτοξεύοντο καὶ em. — τοῖς Ῥωμαίοις g. — 11 γενναῖος g. — 
ἀνθίσταντο c et ut vid. f. — 18 πρὸς add. af, et sec. m. e om. codd. --- Κοσμάν 
dfm. — 14 '"Peuaiov dg. — καὶ µαγαρ. laf. — 15 Κοσμά h Κόσμα g sine acc. 
ce. — ἵστατο h. — 16 τοσοῦτον yz. — 17 ἐκ τῶν ἆλ. γὰρ tf. x. — 18 οὐδε- 
µία d οὐδεμία αὐτῷ καθήπτατο (-ίπτατο h) z. — 18 καιρίαν- 19 ἐν τούτῳ τῷ 
πολέμω add. ez Α: licet nullam in hoc proelio perieulosam accepit. tota vero 
die eum in hoc bello pugnasaent. non sufficit Tafelii οὐδεμίαν ἐν ταύτῃ τῇ µάχη 
καιρίαν. iv δὲ τούτω τῷ πολέμω. — 91 εἰς τοὐπίσω z, — 922 Σεβαστείων cfm 
Σεβαστίαν e. — 38 Alv» dgm. — ἐν αὐτῇ τῇ y. Y. — χώρα] gaudio (χαρᾷ) A. 
— διέτριβον h. — 24. 25 τῶν ἐν πάσῃ τῇ ὑπὸ Πέρσαις ἐκκλησιῶν] eunctarum 
ecclesiarum regionis quae &ub Persis est constituta Α πασῶν τῆς ὑπὸ II. iw». 
Taf. πασῶν τῶν ὑπὸ ll. ἐκκλ. Classen τῶν ἐν πᾶσι ὑπὸ Π. ἐκκλ. y τῶν iv 
πάσαις ὑπὸ Π. ἐκκλ. ος τῶν ὑπὸ πάσης τῆς Περσίδος ἐκκλ. d. -- 96 πρὸς τὸ 
ἐλέγξαι καὶ καταπλῆξαι Taf. ez A: ad perstringendum sive percellendum im- 
peratorem A. — Ῥοεί βασιλέα codd. add. Αράβων ἀρχηγὸς Ausd (Μάμεδ h) ἔτη 8’. 
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Tovro τῷ ἔτει Χοσρόης. ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς. νέαν ἐποιή- 

σατο στρατείαν στρατεύσας ξένους τε καὶ πολίτας καὶ οὐκέτας, ἐκ 

παντὸὺς γένους ἐκλογὴν ποιούμενοᾳ καὶ ταύτην τὴν ἐκλογὴν τῷ Σάῑν 
παραδοὺς στρατηγῷ ἄλλας τε ν΄ χιλιάδας ἐκ τῆς φάλαγγος τοῦ Σαρ- 

βάρου ἐπιλογὴν λαβὼν τούτω συνῆψε καὶ ὠνόμασε Ἰρυσολόγχεις' 
καὶ τούτους ἀπέστειλε κατὰ τοῦ βασιλέως. rov δὲ Σάρβαρον σὺν 

τῷ Aout αὐτοῦ στρατῷ κατὰ Κωνσταντινουπόλεως ἀπέστειλεν. ὕπως 

robe ἐκ δύσεως Οὔννους. οὓς ᾽άβάρους καλοῦσιν, Βουλγάροις τε 

καὶ Σκλάβοις καὶ Γηπαίδαις συµφωνήσας, κατὰ τῆς πόλεως χωρήσωσι 

καὶ ταύτην πολιορκήσωσιν. γνοὺς δὲ τοῦτο ὁ βασιλεὺς τὸν ἑαυτοῦ 
στρατὺν εἰς τρεῖς διαιρέσεις ἐχώρισεν' καὶ τοὺς μὲν ἐξέπεμψεν εἰς 
τὸ φυλάξαι τὴν πόλιν, τοὺς δὲ παραδοὺς Θεοδώρῳω., τῷ ἰδίω ἀδελφῷ, 

κατὰ τοῦ Σάῑν πολεμεῖν ἐκέλευσεν' ro δὲ τρίτον µέρος αὐτὸς λαβὼν ἐπὶ 
αζικὴν ἐχώρει. καὶ ἐν ταύτῃ διατρίβων τοὺς Τούρκους ἐκ τῆς 
ἑώας, οὓς Χάξαρεις ὀνομάξουσιν, εἰς συμµαχίαν προσεκαλέσατο. ὁ δὲ 
Σάϊν ἅμα τῷ νεοσυλλέκτῳ λαῷ καταλαβὼν τὸν τοῦ βασιλέως ἀδελφὺν 

Θεόδωρον πρὺς πύλεμον ὡπλίσατο. τοῦ δὲ Θεοῦ διὰ τῶν πρεσβειῶν 
τῆς πανυμνήτου Θεοτόκου συνεργήσαντος. καὶ πολέμου κροτηθέντος, 
χάλαζα παραδόξως κατὰ τῶν βαρβάρων κατηνέχθη καὶ πολλοὺς 

αὐτῶν ἐπάταξεν. ἡ δὲ τῶν ᾿Ῥωμαίων παράταξις γαλήνης ὀπήλαυεν. 
τρέπουσι δὲ οἱ ᾿Ρωμαῖοι τοὺς ΙΠέρσας καὶ ἀναιροῦσι πλῆθος πολύ. 
τοῦτο μαθὼν Χοσρύης ὠργίξετο κατὰ τοῦ Xv: ὁ δὲ Σάϊΐν ἐκ 
πολλῆς ἀθυμίας εἰς νόσον ἐμπεσὼν ἐτελεύτησεν. τούτου δὲ τὸ σῶμα 

κελεύσει Χοσρόου ἅλατι ταριχευθὲν πρὺς αὐτὸν ἐκομίσθη, καὶ τοῦτο 

νεκρὺν πολλαϊῖς αὐχίαις ὑπέβαλλεν. οἱ δὲ Χάζαρεις διαρρήξαντες τὰς 

1 τζ΄ om. h. — £] ιζ y. — 8 σερατείαν στρατεύσας] στρατιάν͵, πόλεμον 
συνάψων σωρεύσας Taf. ex A: novam fecit militiam proelium initurus peregri- 
nos—coacervans. — 4 Σάην Σαΐῖν d Σαΐῖν sine acc. ce. — 6 τοῦτο em. — 
dw. αὐτοὺς χρ. d. — χρυσολογχεῖς z χρυσοῦς λογχεῖς ἐκ χρυσοῦς λόγχεις em. — 
8 Κωνσταντινούπολιν cy. — ἀπέλυσεν d. -- 9 Άβαρεις 7. -- Βουλγάρους 5 
᾽βάροις (sic) xy Vulgaribus A. — 10 Σκλάβους z. — Γηπαίδαις ἆ Γηπαίδες c 
Γήπαιδες fm Γηπαιδες sime acc, 6 Γηπαίδας h Γήπαιδας g. — συμφώνους 
ποιήσας coni. Taf. — 11 ὁμοθύμως post ταύτην add. Taf. ex A: et hanc unani- 
miter obsiderent. — τοῦτο om. f. — 12 ἐχώρησεν fhmx. — τὸν µέν c τὸ µέν 
d. — ἐξέεμψεν om. h. — 14 τοῦ om. y. — Zaty ἀπι Σαϊν sine acc. ο Σάην g 
Σαήν ef. — τρίτον] humiliorem A. — 16 οὓς καὶ Xaf. Taf. — Χάξαρις c 
Χαζαρεις sime acc. g. — προσεκαλέσατο] ἐκάλει x. — 17 Σαΐν dm  Xaiv sine 
acc. ce Σάην g. — θεοσυλλέκτῳ g. — 18 δέ om. y. — τῶν om. h. — 30. 5ἱ 
πολλοὺς ἐξ αὐτῶν d. — 51 ἀπήλαυνεν h ἀπέλαβεν em. — 35 of om. mx. — 
τοὺς Πέρσας om. h. — 23 ὠργίζεται c. — Σαΐν dem Xaiv sine acc. c. Σάην g. 
— Σαΐν dem  Xaiv sine acc. cf Σάην g. — 34 ῥαθυμίας cy corr. in ef. — 
925 κελεύσει Xocoóov — ἐκομίσθη xA κελεύει Χοσρόης--- ἐγκομισθῆναι (ἐκκ. g) 
yz. — τοῦτον fg τούτου Taf. — 36 ὑπέβαλεν y. — Χαζάροι Taf. 
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Κασπίας πύλας ἐν Περσίδι εἰσβάλλουσιν εἰς τὴν χώραν τοῦ ᾿4δραϊιγὰν 

σὺν τῷ ἑαυτῶν στρατηγῷ Ζιέβηλ, δευτέρῳ ὄντι τοῦ Χαγάνου τῇ 

ἀξία: καὶ ἐν oig ἂν τόποις διέβαινον, τούς τε Πέρσας ᾖχμαλώτευον 
καὶ τὰς πόλεις καὶ κώµας τῷ πυρὶ παρεδίδουν. ἀπάρας δὲ καὶ ὁ 
βασιλεὺς ἀπὺ Παζικῆς τούτοις συνήντησεν. ὃ δὲ Ζιέβηὶ τοῦτον 

ἰδὼν καὶ προσδραμὼν κατασπάζεται αὐτοῦ τὸν τράχηλον xal προσ- 
εκύνησεν αὐτόν, ὀρώντων τῶν Περσῶν ἐκ τῆς πόλεως τοῦ Τιφί- 

λιος. πᾶς δὲ ὁ λαὺς τῶν Τούρκων εἰς γῆν πεσόντες πρηνεῖς, 

ἐκταθέντες ἐπὶ στόµα τὸν βασιλέα ἐτίμων τιμὴν τὴν παρ ἔθνεσι 
ξένην. ὁμοίως καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἐπὶ πετρῶν ἀναβάντες τῷ 

αὐτῷ σχήµατι ἔπεσον. προσήνεγκε δὲ ὁ Ζιέβηλ καὶ τὸν ἑαυτοῦ víóv 
ἀρχιγένειον τῷ βασιλεῖ, ἠδυνόμενος τοῖς τούτου Λλόγοις καὶ ἐκπλητ- 

τόµενος τὴν τε δέαν καὶ τὴν φρόνησιν αὐτοῦ. ἐπιλεξάμενος δὲ ὁ 

Ζιέβηλ χιλιάδας µ΄ ἀνδρῶν γενναίων ἔδωκε τῷ βασιλεῖ πρὺς συµ- 
µαχίαν καὶ αὐτὺς ὑπέστρεψεν εἰς τὴν ἰδίαν χώραν. τούτους δὲ 

λαβὼν ὁ βασιλεὺς κατὰ Χοσρόου ἐχώρει. ὃ δὲ Σάρβαρος τῇ Χαλ- 
κηδόνι προσβαλών, καὶ οἱ "4βαρεις ἐκ τῆς Θράκης τῇ πόλει πλη- 
σιάσαντες., ταύτην ἐἑλεῖν ἐβούλοντο, καὶ πολλὰς μηχανὰς κατ αὐτῆς 

κινήσαντες καὶ εἰς σκάφη γλυπτὸ ἐκ τοῦ Ἵστρου πλῆθος ἄπειρον 

καὶ ἀριθμοῦ κρεῖττον ἐνέγκαντες τὸν κόλπον τοῦ Κέρατος ἐπλήρω- 
σαν. δέκα δὲ ἡμέρας τῇ πύόλει παρακαθίσαντες διά τε γῆς καὶ 
Θαλάττης τῇ τοῦ Θεοῦ δυνάµει καὶ συνεργία καὶ ταῖς πρεσβείαις τῆς 

ἀχράντου καὶ Βεομήτορος παρθένου ἠττήθησαν' καὶ πλήθη πολλὰ 

ἀποβαλόντες ἔν τε γῇ καὶ θαλάττῃ. μετὰ μεγάλης αἰσχύνης εἰς τοὺς 

ἑαυτῶν τύπους ὑπέστρεφαν. ὁὃ δὲ Σάρβαρος τῇ Χαλκηδόνι παρα- 
καθεζόµενος οὐ µετέστη. ἆλλ᾽ αὐτόθι ἐχείμασε κουρσεύων καὶ πραι- 

δεύων τὰ περατικὰ µέρη καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν. 

1 ἐν x τῇ yz ἐν τῇ Taf. (cf. p. 317, 11). — ἐν τῇ χώρα x. — Αδραϊγάν] 
Adrahigae A Αδροηγάν dy ᾿Αδροηγᾶν z Adgonyer sine acc. c. Αδορβαδίγανον 
Niceph. Brev. p. 17, 10 ᾿δαρβιγάνων Proc. bell. Pers. Il, 34 Αδραβιγάνων 
Theoph. Sim. 163, 14; 176, 10; 193, 9 4dgaflyav Theophanem scripsisse 8uspi- 
cor. — 9 ἑαυτῷ e ἑαυτοῦ m. — Ζιεβήὶ dz 2ιέβήλ m. — 3 τε om. h. — 
5 Ζιεβήλ z sine acc. ο. — 6 προδραµών ef. — 7 Τιφιλίως x Τιφιλέως h. Τι- 
q/leog g. — 8 Τουρκῶν em. — 8.9 πρηνεὶς ὡς ἐκ. z. — 9 ἐκίαθέντες x et f 
in lit. ἐκσταθέντες g et pr. m. ἓ ἐκτακέντες h. Zuotdvrsg em. — τήν om. x. — 
10 ἀναβόντες y ἀναβέντες h. — 11 Λιεβήὶ dz item v. 14. — 12 ἀρχηγένιον fhm 
ἀρχιγένιον ϱ ἀρτιγένειον Taf, — 18 τῇ τε (τε 0m. h) θέα καὶ τῇ φρονήσει z. 
— 17 Άβαρεις sine acc. ο ᾿Αβάρεις Taf. — 19 εἰς om. πι el e. — 31 παρα- 
καθήσαντες dfg. — 35 θαλάσσης yz. — συνεργεία dy. — 38 xal ante Θεομ. 
om. h. — xal ante πλήθη om.h. — 94 Φαλάσσῃ h. — εἷς τοὺς ἑαυτῶν τόπους 
κΑ om. yz. — 36 αὐτόθι] αὐτοῦ x. — 97 τὰ περ.--- αὐτῶν Om. em. — περατικά] 
Περσικά f Ῥωμαϊκά d confinales A. — Post αὐτῶν hy add. Αράβων ἀρχηγὸς 
Movdusd ἔτη 9'. idem g in mg. 
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Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 

seni. ἔτη χι}. Ἠράκλειος Χοσρόης 
ι ἔτη λα’. ἔτη 19. 

ib. i9". 

Κωνσταντ.  Ἱεροσολύμων  ᾽ἄλεξανδρείας 
ἐπίσκοπος ἐπίόχοπος ἐπίσκοπος 
Σέργιος Ζαχαρίας Γεώργιος 
En κθ’. Er xp. Ery ιδ’. 

uj. aj. η. 

A. M. 6118 

Tovro τῷ ἔτει ἀπὺ μηνὺς Σεπτεμβρίου εἰσβαλὼν ἐν ΙΠΠερσίδι ses v 
Ηράκλειος σὺν τοῖς Τούρκοις ἀπροσδοκήτως διὰ τὸν χειμῶνα εἰς 

ἔκστασιν ἐνέβαλε τὺν Χοσρόην τοῦτο µαθόντα. οἱ δὲ Τοῦρκοι τόν 

τε χειμῶνα ὀρῶντες καὶ τὰς συνεχεῖς ἐπιδρομὰς τῶν Περσῶν., μὴ 

ὑποφέροντες συγκοπιᾶν τῷ βασιλεῖ ἤρξαντο κατ ὀλίγον ὑπορφέειν, 

καὶ πάντες ἀφέντες αὐτὺν ὑπέστρεφαν. ὁ δὲ βασιλεὺς διελάλησε τῷ 

ἑαυτοῦ λαῷ, λέγων" "γνῶτε, ἀδελφοί, ὅτι οὐδεὶς ἡμῖν συμμαχῆσαι 
OfAn, ἆλλ᾽ d µόνος ὁ θεὺς καὶ ἡ τοῦτον τεκοῦσα ἀσπύόρως µήτηρ, 
ἵνα δείξῃ τὴν ἑαυτοῦ δυναστείαν. (ἐπειδὴ οὐκ ἐν πλήθδει λαῶν i, 

ὕπλων ἡ σωτηρία ἐστίν. ἆλλ᾽ εἰς τοὺς ἐλπίζοντας ἐν τῷ ἑλέει αὐτοῦ» 

καταπέµπει τὴν βοήθειαν αὐτοῦ. ὁ δὲ Χοσρόης ἐπισυνάξας πάντα 
τὰ στρατεύματα αὐτοῦ προβάλλεται στρατηγὺν ἐπ᾽ αὐτοὺς ᾿Ῥαζάτην, 

ἄνδρα πολεμικώτατον καὶ ἀνδρεῖον, καὶ κατὰ Ηρακλείου τοῦτον 
ἀπέστειλεν. ὁ δὲ βασιλεὺς τάς τε πόλεις τῆς ΙΠερσίδος ἐπυρπόλει 

καὶ τὰς κώµας. καὶ τοὺς καταλαμβανοµένους Πέρσας ἀνήλισκε ῥομ- 

φαία. τῇ δὲ 9' τοῦ Ὀκτωβρίου μηνὺς τῆς ιε ἐνδικτιῶνος κατέλαβεν 
εἰς τὴν χώραν Χαμαηθᾶ καὶ διανέπαυσε τὺν Λαὺν ἑβδομάδα μίαν. 

ó δὲ ᾿Ραζάτης ἐλθὼν εἰς τὺ Γαζακὺν ἐγενήθη ὀπίσω αὐτοῦ καὶ 
ἠκολούθει, τῶν ᾿Ῥωμαίων δαπανώντων ἔμπροσθεν τὰς τροφάρᾳ. αὐτὸς 
δὲ ὀπίσω ὡς κύων πεινῶν uóÀ ἐκ τῶν ψιχίων αὐτοῦ ἐτρέφετο” 

καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρίσκειν αὐτὺν δαπάνας πολλὰ. τῶν ἀλόγων αὐτοῦ 
διεφθάρησαν. τῇ δὲ α τοῦ «{εκεμβρίου μηνὺς κατέλαβεν Ó βαάσι- 

1 v. v. 1—10 om. y. — v. 5 et 10 om. g. — 9? ἔτη κβ g. — 11 ἀπὸ om. 
m. — Σεπτεμβρίῳ d. — 18 Τούρκοι dehm. — 16 συγκοπ. τῷ βασιλεῖ om. d, — 
17 ἡμῖν om, h. — 18 94g c. — «AA 3] uóvog] &( µή d. — ἄσπορος d. — 19 δείξει y. — 
19 ἐπειδή -- 20 ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ add. ex À paullo aliter ac Taf. — 21 καταπέµ- 
πει] καὶ καταπέµψει dh καὶ καταπέµφῃ g. — 31. 33 ἐπιστρατεύσας τὰ στρ. 
(om. πάντα) g. — 922 ἐπ αὐτούς x ἐν αὐτοῖς x favtoig y super illas A. — 

24 τῆς om. yz. — Περσίδας f. — 926 ὑνδικτιόνος h 4 rell. — 927 Χαμαηθά y 
λαμαϊθὰ d Χαμαῖθα sine acc. c. Χαημαθά h. — 28 Γαζακόν scr. coll. p. 807, 
24; 81; 3808, 7. Γανζάκων Taf ex A Ganzacum Γαυζακόν h Γαυζάκον g Dav- 
ζακον d Γαυζακῶν y Γαυζακων sine acc. c. — 39 δαπανόντων dhy. — ἔμ- 
προσθεν δαπαν. ο ἔμπροσθεν αὐτοῦ δαπ. d. — 80 ψηχίων fx ψηχιῶν em, — 
αὐτῶν fA. — 31 αὐτόν om. h. 

488 B 

—— dbi κ LJ ur  CICXDECTUHOTÓREUNER oen 0 ο -- μμ αυ 



489 B 

318 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

λεὺς ποταμὺν µέγαν Ζάβαν. καὶ τοῦτον περάσας ἠπλήκευσε πλησίον 

Νινευὶ τῆς πόλεως, κατέλαβε δὲ καὶ ὃ ᾿Ῥαζάτης εἰς τὸ πέραµα 

ἐπακολουθῶν αὐτῷ καὶ κατελθὼν ἀπὺ τριῶν μιλίων εὗρεν ἄλλο 
πέραµα καὶ ἐπέρασεν. ὁ δὲ βασιλεὺς ἀποστείλας Βαάνην τὸν στρα- 

τηλάτην μετὰ ἐπιλέκτων στρατιωτῶν ὀλίγων εὗρε βάνδον τῶν Ilsg- 

σῶν, καὶ φονεύσας αὐτοῦ τὺν κόμητα ἤνεγκεν αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν 
καὶ τὺ σπαθὶν αὐτοῦ ὁλόχρυσον' καὶ πολλοὺς φονεύσας ζῶντας 

ἤνεγκεν xs, ἐν oig ἦν καὶ ὁ σπαθάριος τοῦ "Patérov: ὅστις καὶ 
ἀνήγγειλε τῷ βασιλεῖ, ὅτι πολεμῆσαι αὐτὺν βούλεται ὁ 'Ραζάτης, 

οὕτω κελευσθεὶς παρὰ Χοσρόου, καὶ τρισχιλίους ὡπλισμένους ἆπ- 

ἔστειλεν αὐτῷ. ἀλλ᾽ ἀκμὴν οὐκ ἔφθασαν. ταῦτα δὲ μαθὼν ὁ βασι- 
λεὺς προαπέλυσε τὺ τοῦλδον ἔμπροσθεν' καὶ αὐτὸς ἐπηκολούθει 

σκεπτόμενος εὑρεῖν τόπον, ἐν ὦ ὤφειλε πολεμῆσαι πρὺ τοῦ ἐνωθῶσιν 
«roig οἳ τρισχίλιοι. εὗρὼν δὲ πεδίον ἐπιδέξιον πρὺς πόλεμον καὶ 

266 P 

490 Ἡ 

διαλαλήσας τῷ λαῷ παρετάξατο. ὁ δὲ "Paférqe καταλαβὼν καὶ αὐτὺς 

παρετάξατο τρισὶ φούλκοις καὶ κατὰ τοῦ βασιλέως ἐχώρησεν. τῇ δὲ 
ιβ τοῦ «{εκεμβρίου μηνὺς ἡμέρᾳ σαββάτῳ ἐκροτήθη ὁ πόλεμος" καὶ 

προπηδήσας πάντων ὁ βασιλεὺς ἄρχοντι τῶν Περσῶν συνήντησεν΄ 

καὶ τῇ τοῦ 9:00 δυνάµει καὶ rjj βοηθείαᾳ τῆς Βεοτόκου τοῦτον κατ- 

έβαλεν' καὶ οἳ σὺν αὐτῷ προεκπηδήσαντες ἐτράπησαν' καὶ αὖθις ὁ 
βασιλεὺς ἄλλῳ συναντήσας καὶ τοῦτον κατέβαλεν. προσέβαλε δὲ 
αὐτῷ καὶ τρίτος, ὃς καὶ δέδωκεν αὐτῷ μετὰ δόρατος εἰς r0 χεῖλος 

καὶ τοῦτο ἔπληξεν. ὁ δὲ βασιλεὺς καὶ τοῦτον ἀνεῖλεν: καὶ τῶν 

σαλπίγγων ἠχησασῶν συνέβαλον ἀλλήλοις ἀμφύτερα τὰ µέρη, καί, 

µάχης κροτηθείσης σφοδρᾶς., ἐπληγώθη ὑπὺ τῶν πεζῶν Ó τοῦ βασι- 
λέως ἵππος φάλβας, ὃ λεγόμενος «{όρκων., εἰς τὺν μηρὺν αὐτοῦ 

λαβὼν κονταρέαν" πολλὰς δὲ καὶ σπαθέας ἐν τῇ ὄψει ἔλαβεν: ἀλλὰ 
φορῶν κατάφραχτα νευρικὰ οὖκ ἐβλάπτετο. οὐδὲ αὐταὶ ἐνήργουν. 

1 Ζαβᾶν x sine acc. ο. --Ζαβᾶν λεγόμενον 7. — ἠπλίκευσεν d. — 2 Nivevg 
em Niwevig Nmvsvíh Νηνευή f. — εἷς τὸ πέραν z. — 3 µηλίων hxy, — 3.4 πέ- 
ραμα dAÀlo h. — 4 τὸν om. y. — 1 σπαθήν y σπαθίον hx Taf. — αὐτοῦ om. z. — 
7.8 καὶ ζῶντας ἤνεγκεγ ἤνεγκε ζῶντας z. — 8 καὶ prius om. x. — 9 αὐτῷ x Taf. 
— 19 προαπέστειλε x. — 18 σχεπόµενος f. — πρὸ τοῦ ἑνωθῆναι «Ur. τοὺς τρισ- 
χιλίους Taf, — ἑνωθῆναι h. — 14 αὐτῷ d. — 15 ὁ δὲ "Paf.— 16 παρετάξατο om. 

g. — 15. 16 παρετάξ. καὶ αὐτός d. — 17 σαββάτου dz σαββα m. — 20 προεκπη- 
δήσαντες x antea exilientes A (idem v. 18 προπηδήσας vertit: prosiliens) προ- 
πηδήσαντες emz προσπηδήσαντες f. — ἐράπησαν f. — 99 ἔδωκεν yz. — 23 τοῦ- 
τον g. — καὶ ante τῶν om. h. — 354 ἠχησάντων m. — συνέβαλλον fg. — 
25 σφοδρᾶς κροτηθείσης h κπρατησάσης σφόδρα y. — 20 ἵππος ὁ λεγόμενος 
φάλβας, ὁ xal δόρκων g. — φάλιος coni. Taf. — «ιορκῶν y. — 97 κοντάριον 
Taf. — σπαθαίας c σπαθιάς Hase ad Leo Diac. p. 480 Bonn. Taf. — ὄψει 
αὐτοῦ ἔλαβεν z. — 38 κατάφρικτα ο. — φεύρικα Xy. — αὗται h αὔται m 
αὐτοὶ g αὐτοῦ c. 
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πίπτει δὲ ἐν τῷ πολέµω ὁ ᾿Ραζάτης καὶ οἱ τρεῖς τουρμάρχαι τῶν 
Περσῶν καὶ oí ἄρχοντες σχεδὺν πάντες καὶ τὺ πλεῖον τοῦ στρατοῦ 

αὐτῶν. ἐσφάγησαν δὲ καὶ ᾿Ρωμαῖοι v, καὶ ἐπληγώθησαν (x«vot, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἀπέθανον, εἰ μὴ ἄλλοι δέκα" ἐκροτήθη δὲ ὁ πόλεμος ἀπὺ 
πρωῖ ἕως ὥρας τα. ἐπῆρων δὲ ol ᾿Ρωμαῖοι τῶν Περσῶν βάνδα xx 
χωρὶς τῶν κλασθέντων. καὶ σκυλεύσαντες τοὺς νεκροὺς ἔλαβον τὰ 

λωρίκια αὐτῶν καὶ rüg κασσίδας καὶ πάντα τὰ ἅρματα" καὶ ἔμειναν 
ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀπὺ δύο σαγιττοβολῶν. τροπὴ γὰρ οὐ γέγονεν. οἱ δὲ 

τῶν Ρωμαίων A«ol τῇ νυκτὶ ἐπότισαν τὰ ἄλογα αὐτῶν καὶ παρ- 
έβαλον. o( δὲ Πέρσαι καβαλλάριοι ἵόταντο fog ὥρας ἑβδόμης τῆς 
νυκτὺς ἐπάνω τῶν σκηνωµάτων τῶν τεθνεώτων Περσῶν: καὶ τῇ 

ὀγδύῃ ὥρα τῆς νυκτὺς κινήσαντες ὑπέστρεψαν εἰς v0 φωσάτον αὐτῶν, 
καὶ τοῦτο Λλαβόντες ἀπῆλθον καὶ ἠπλήκευσαν εἰς πρόποδα ὄρους 

τραχεινοῦ πεφοβηµένοι. πολλὰ δὲ σπαθία ὑλόχρυσα καὶ ζώνας δια- 

χρύσους καὶ µαργαφίτας καὶ rb σκουτάριν τοῦ ᾿Ραζάτου ῥὁλόχρυσον 
ἔλαβον ἔχον πέταλα Qx, καὶ τὸ λωρίκιν αὐτοῦ ὑλόχρυσον ἔλαβον, 
καὶ τὸ σκαραµάγγιν αὐτοῦ ἤνεγκαν -σὺν τῇ κεφαλῇῃ αὐτοῦ καὶ τὰ 

βραχιόλια αὐτοῦ καὶ τὴν σέλλαν αὐτοῦ ῥὁλόχρυσον: ἐκρατήθη δὲ ζῶν 
Βαρσαμούσης. ὁ ἄρχων τῶν Ιβήρων τῶν ὑπὺ Πέρσας. «οὐδεὶς δὲ 

µέμνηται τοιούτου πολέμου γεγονότος μεταξὺ Περσῶν» καὶ Ῥωμαίῶων, 

Ιούχ| ὅτι ἐν ὕλι τῇ ἡμέρα ἔόχε στάµα ὁ πύλεμον. ἠἐνίκησαν of 
Ῥωμαῖοι' ἀλλὰ τοῦτο γέγονε µόνῃ τῇ τοῦ 9:00 βοηθείᾳ. Ó δὲ βα- 
σιλεὺς Βαρσοποιήσας τὸν στρατὸν κατὰ Χοόρύου ἤλαυνεν, ὅπως 
τοῦτον ἐκφοβήσῃ., καὶ ἀποστείλας προσκαλέσηται rov Σάρβαρον ἐκ 

τοῦ Βυζαντίου [τῆς Χαλκηδόνος.) τῇ δὲ εἰκάδι πρώτῃ τοῦ «4εκεμ- 

1 δέ ΥΑ οὖν xy. — 2 ol ἄρχ. δὲ πάντες d. — πλεῖστον h, — 8 αὐτοῦ d. 
— 4 ἄλλοι Om. z. — b ὥρας] ἑσοπέρας em. — 7 λορίκια Ἡ λουρίκια xy. — 
αὐτῶν hic om, εἰ post κασσαίδας inser. z. — κασίδας gx. -- ἅρματα cmz. — 
8 σαγιττοβόλων x σαγιτοβόλων g coyitofoló» h Taf. σαγιτιῶν f σαγίττων 
em. — 9 ἐπότησαν f. — ἐποτ. καὶ ἐτάγισαν (ἐτάγησαν h) τὰ 4A. aor. z. — 
καὶ περέλαβον f om. z. et acceperunt (καὶ παρέλαβον) A, — 10 καβαλάριοι cz. — 
equites qui ultra erant A. -- ἕως ἑβδύμης ὥρας yz. — 12 κινήσαντες τῆς νυκτός 
h. — φοσσάτον f φουσάτον m φουσάτων e. — 18 ἠπλέκευσαν dehm ἡπλίκευ- 
σαν f. — πρόσποδα h. — 14 Mallem ζώνας χρυσᾶς διὰ μαργαριτῶν zonas 
&ureas cum gemmis Α. — 15 σκουτάριον ch Taf. — 16 ἔχον — ἔλαβον om. em. 
— λωρίκην g Λουρίκην x Λορίκην h λωρέκιον f Taf. — ἔλαβον om. x Taf. — 
17 σκαραμώγγην dehm. σκαρμµάγγην f σκαραμάγγιον Taf. — 17 ἤνεγκαν ---18 βραχ. 
αὐτοῦ Om. m. — 18 τὴν σέλαν avt. ὁλόχρυσον dÀ ἡ σέλλα (σέλα h) avr. ὁλό- 
χρυσος cyz. — δὲ om. y. — 19 Ιβήρων g. — 19 οὐδεὶς--- 30 Περσῶν add. ex Α 
multo aliter ac Taf. τῶν ὑπὸ Πέρσας x«l ᾿Ῥωμαίους ovg ὅτι xy τῶν Óh ὑπο 
Περσῶν καὶ Ῥωμαίων γεγονότων οὐχ ὅτι z. — 91 οὐχ del ex Δ. — ὃν ἐνίκη- 
σαν h ἐνίκησαν δὲ Taf. — 922 βοηθείᾳ] συνεργία em. -- 38 Θάρσος ποιήσας 
em. — 36 τοῦ Βυζαντίου om. d. — ἀναχωφῆσαι ἐκ τοῦ Bof. καὶ τῆς Χαλκη- 
δόνος Taf. Equidem τῆς Χαλκηδόνος a lectore, qui p. 816, 25 respexit inter 
versus adscriplum in textum irrepsisse censeo. — εἰκάδι πρώτῃ ο καὶ rell. κ΄ vertit A. 
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βρίου μηνὺς ἔμαθεν ὁ βασιλεύς. ὅτι ὁ λαὺς τοῦ "Patérov ὃ ἐκ τοῦ 
πολέμου ἐξειλήσας ἡνώθη τοῖς ὑπὸ Χοσρύου ἀποσταλεῖσι τρισχιλίοις, 

καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω αὐτοῦ καταλαβὼν τὴν Νινευί. καὶ περάσας ὁ 
βασιλεὺς rov µέγαν Ζάβαν «πέμπει Γεώργιον τὸν τουρµάρχην μετὰ 

χιλίων στρατιωτῶν, ἵνα ἐλάσῃ πρὺς τὸ κρατῆσαι τὰς γεφύρας τοῦ 

μικροῦ Ζάβα) πρὺ τοῦ γνῶναι τὺν Χοσρύην. ἐλάσας δὲ Γεώργιος 

μίλια µη΄ διὰ τῆς νυκτὺς ἐκράτησε τὰς τέσσαρας γεφύρας τοῦ μικροῦ 

Ζάβα" καὶ εὑρὼν ἐν τοῖς καστελλίοις Πέρσας, τούτους ἐζώγρησεν. 
τῇ δὲ εἰκάδι τρίτῃ τοῦ «{εκεμβρίου μηνὺς φΏθάσας ὁ βασιλεὺς εἰς 

τὰς γεφύρας ἐπέρασε καὶ ἠπλήκευσεν εἰς τοὺς οἴκους τοῦ Ἰεσδέμ: 

καὶ ἀνέπαυσε τόν τε στρατὸν καὶ τὰ ἄλογα καὶ ἐποίησε τὴν ἑορτὴν 
τῆς Χριστοῦ γεννήσεως ἐν ἐκείνω τῷ τόπῳω. γνοὺς δὲ Χοσρόης, ὅτι 

ἐκράτησαν οἱ ᾿Ῥωμαῖοι τὰς γεφύρας τοῦ μικροῦ Ζάῤα, ἀπέστειλε 

πρὺς τὺν Περσικὺν λαὺν rov μετὰ τοῦ 'Ραζάτου., ἵνα πολὺ σπουδά- 

σωσι καὶ προλάβωσι τὺν βασιλέα καὶ ἀπέλθωσι πρὺς αὐτόν. σπεύ- 

σαντες δὲ αὐτοὶ καὶ περάσαντες τὸν μικρὺν Ζάβαν ἐν ἄλλοις τόποις 
προεποίησαν rov βασιλέα καὶ ἔμπροσθεν ἐπορεύοντο. καταλαβὼν δὲ 

ὁ βασιλεὺς «παλάτιον, TO ἐπιλεγόμενον «4εζεριδάν, τοῦτο κατέστρεψε 

καὶ πυρὶ παρέδωκεν. οἱ δὲ ΙΠέρσαι περάόαντες τὴν τοῦ Τορνᾶ 
ποταμοῦ γέφυραν ἠπλήκευσαν ἐκεῖ. καταλαβὼν δὲ ὁ βασιλεὺς» ἕτερον 

παλάτιον τοῦ Χοσρύου, τὸ ἐπιλεγόμενον ᾿ΡῬούσα, καὶ τοῦτο κατ- 

έστρεψεν. ὑφωρᾶτο δὲ ὅτι ἐν τῇ γεφύρα τοῦ Τορνᾶ ποταμοῦ of 

ἐχθροὶ πολεμεῖν αὐτὸν µέλλουσιν. ὀλλὰ τοῦτον ἰδόντες. καταλιπόντες 

τὴν γέφυραν ἔφυγον. ὁ δὲ βασιλεὺς περάσας ἀκωλύτως κατέλαβεν 

εἰς ἕτερον παλάτιον. TO ἐπιλεγόμενον Βεκλάλ' ἐνταῦθα καὶ ἵππο- 

δροµίαν ἔκτισε καὶ τοῦτο κατέστρεψεν. τινὲς δὲ τῶν ᾽άρμενίων τῶν 
συνόντων τοῖς Πέρσαις ἦλθον πρὺς τὺν βασιλέα «νυκτὺς» λέγοντες. 
ὕτι “ὁ Χοσρύης μετὸ τῶν ἐλεφάντων καὶ τοῦ ἰδίου στρατοῦ ἀπὺ 

1 λαὸς ὁ τοῦ c λαὸς ἐκ τοῦ y. — ὁ om. Υ. — 1.2 ἐκ τοῦ πολέμου] τὸν 
πύλεμον x. — 2 ἐξηλήσας egmx ἐξηλείσας f ἐξιλίσας h. — 3 ἀκολουθεῖν y. — 
καὶ καταλαβών codd. καὶ om. A Taf. — Νηνενυϊ efh Νινευή m Νινενη g. — 
καὶ et ὁ βασιλεύς om. Taf. — 4 µέγαν ποταμὸν Z. dz. — Ζαβᾶν » sine acc. 
em, — 4 zé£uzti—0 Ζάβα add. ex Α cum Tafelio, — 5. 6 τὰς τοῦ μικροῦ Ζαβᾶ 
γεφύρας Taf. cf. ad p. 298, 283. — 7 µήλια hx. — τὰς 0m. em. — 8 Ζαβᾶ z 
sine acc. c item v. 18. — ἐν τοῖς κελλίοις f. — 9 εἰκάδι πρώτῃ C xy rell. — 
10 ἠπλίκευσεν dz ἡἠπλίκευσεν f. -— Ἰσδέμ d Ἰσεδέμ c. — 12 τῆς τοῦ Χριστοῦ c. 
— δὲ ὁ Χοσρ. g. — 14 µετά] κατά y. — ἵνα σπουδάσωσι πολλοίχ. — 15 mgo- 
1άβουσι eh. — ἀπέλθουσι ehm. ἐπέλθωσι Taf, — 16 δὲ καὶ αὐτοίκ. — Ζαβᾶν 
x sine acc. ο, — 17 προσεποίησαν f. — 18 παλάτιον — 20 0 βασιλεύς add. ex Α 
eadem fere ratione ac Taf. — 21 ᾿Ροῦσα dh Ῥουσᾶ g sine acc. c. — καὶ om 
z. — 98 αὐτῷ Taf. — 925 εἰς τὸ ἕτερον x εἰς del.? — ἐνταῦθα] ἐν ταύτῃ 
codd. ubi A ἐν ᾧ Taf. — Ímmoógousíev em (ísxmoÓgóusiov f hippodromium 
A. — 26 ἔκτισε] ἔτυχε coni. Combefis. — 26. 27 τῶν ὄντων σὺν v. II. d. — 
927 νυκτός add. ex Α noctu ἐν νυκτί Taf, — 928 ὁ om. f. 
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πέντε μιλίων ἔνθεν τοῦ παλατίου τοῦ ἐπιλεγομένου «{ασταγὲρὸ εἰς 

τόπον ἐπιλεγόμενον Βαρασρὼθ ἀπληκευμένος ἐστίν. καὶ ὅτι ἐδήλωσε 
τὸν στρατὺν ἐκεῖ σωρευθῆναι, ἵνα πολεµήσωσί σε. ἔστι γὰρ ἐκεῖ 

καὶ ποταμὸς δύσβατος στενὴν γέφυραν ἔχων καὶ στενώµατα πολλὰ 
ἀπὸ οἰκημάτων, καὶ ῥύακες σαπροί. ὁ δὲ βασιλεὺς βουλευσάμενος 

μετὰ τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ στρατοῦ ἐχάθισεν ἐν τῷ παλατίῳ 

Βεκλάλ. εὗρε γὰρ ἐν αὐτῷ ἐν tvi περιβόλω στρουθεῶνας τριακο- 
σίους σιτευτούς, καὶ ἐν ἄλλω περὶ πεντακοσίας δορκάδας σιτευτάς, 

καὶ ἐν ἄλλῳ ἑκατὺν ὀνάγρους σιτεντούς" καὶ πάντα ἐδωρήσατο τῷ 

λαῷ. καὶ τὴν πρώτην τοῦ Ἰαννουαρίου μηνὺς ἐποίήησαν ἐκεῖσε. 

εὗρον γὰρ καὶ πρόβατα καὶ χοίρους καὶ βόας, ὦν οὐκ ἦν ἀριθμός. 
καὶ ἀνεπαύσατο πᾶς ὁ λαὺς ἀπολαύοντες καὶ δοξάζοντες τὸν Ozóv. 

πιάσαντες δὲ τοὺς νέµοντας ταῦτα ἔγνωσαν παρ αὐτῶν ἀκριβῶς, 

ὡς ὃ Χοσρόης ἀπὺ εἰκάδος τρίτης τοῦ «{εκεμβρίου μηνὺς µαθών, 

ὔτι ὁ βασιλεὺς ἐπέρασε τὴν γέφυραν τοῦ Τορνᾶ. παραχρῆμα ἐκίνη- 
σεν ἐκ τοῦ παλατίου τοῦ ἐν «{ασταγὲρὸ «ἐν τάχει πολλῷ ἀπελευσό- 
µενος εἰς Κτησιφῶντα, πάντα τὰ χρήματα. ἃ εἶχεν ἐν τῷ παλατίῳ, 

ἐμβαλὼν τοῖς τε ἐλέφασι καὶ ταῖς καμµήλοις καὶ ἡμιόνοις τῆς ὑπηρε- 
σίας αὐτοῦ, γράψας καὶ τῷ λαῷ τοῦ ᾿Ραζάτου, ἵνα εἰσέλθωσιν εἰς 

r0 αὐτὺ παλόάτιον καὶ τὰς τῶν ἀρχόντων οἰκίας καὶ ὅ τι ἂν εὑρεθῇ 
ἐν ταύταις ἀπενέγκωσιν. ὁ οὖν βασιλεὺς τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ στρα- 
τοῦ ἔπεμψεν iv. {ασταγέρδ.» αὐτὺς δὲ δι ἄλλης ὁδοῦ ἀπῆλθεν tig 

ἕτερον παλότιον, τὸ ἐπιλεγόμενον Βεβδάρχ. καὶ τοῦτο καταστρέ- 
ψαντες καὶ πυρὶ παραδόντες εὐχαρίστουν τῷ ÜsQ τῷ διὰ τῶν πρεσ- 

βειῶν τῆς Θεοτόκου τοιαῦτα θαυμάσια ποιῄσαντι. τίς γὰρ ἤλπιξε 

φυγεῖν τὺν Χοσρόην ἀπὸ προσώπου τοῦ βασιλέως “Ρωμαίων ἐκ τῶν 

ἐν τῷ «{ασταγὲρὸδ παλατίων αὐτοῦ καὶ εἰς Κτησιφῶντα ἀπελθεῖν, 
ὕπου ἀπὺ xÓ ἐτῶν οὐκ ἠνέσχετο ἐἰδεῖν Ντησιφῶντα, ἀλλὰ καὶ ἐν 

1 µηλίων hx. — τοῦ παλατίου om. Taf. cum Α. — τάκερὃ m τὰ κέρὸ e 
τὰ κερδέ f. — 92 Βαρώθ h. — ἁπλικευμένος d ἠπληκευμένος Taf. — 9 τῷ 
στρατῷ X πάντα τὸν στρατόν Taf. er A. — σε om. em σοι Taf. — 5 ἀπὸ 
τῶν olx. Taf. — 6 καὶ τοῦ σερατοῦ om. g. — 1 Βεκλᾶὶλ g Βεκλάλι f. — στρου- 
Θαιῶνας f στρουθαίωνας m στρουθαίωνα e στρουθίωνας Taf. — τριακοσίους 
corr. Taf. ex A τρεῖς codd. — 9 £xaróv ὀνάγρους sec. m. f. ἑκατὸν συάγρους hx 
συάγρους fx«tüv g ἑκατὸν ἄγρους (ἀγρούς em) y onagros centum A. — 10 τὴν 
πρώτη»] τῇ πρώτη ef τῇ « rell. — Ἰανουαρίου z. — 11 εὕρων em εὑὗρῶν f. — 
ἦν] ἐστὶν x. — 12 ἀνεπαύσαντο c. — 13 ταῦτα] τούτους g sed in mg.: yo. 
ταῦτα. — ἀκριβῶς παρ αὐτῶν x. — 14 xy z. — 10 ἐν τάχει-- 38 ἐν «Ίαστα- 
γἐρὸ add. ex A paullo aliter ac Tat. — 923 Βεβάρχ f Βευάατας] A. — ταυτο 
Sine acc. c. αὐτό em τοῦτο sed ov in lit. sec. m. f. — 924 ηὐχαρίστουν yz. — 
25 τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου x. — ποιήσαντα ch. — 36. 27 ἐκ τὸ (τῶ επι) ---πα- 
λάτιον emz ἐκ rà eliam f. — 97 εἰς deor. x. — 97 παλατίων--ρ. 822, 1 
dectayíoU om. f. — 97 αὐτοῦ om. g. 
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«4ασταγὲρὸ ἦν τὰ βασίλεια αὐτοῦ; εὗρον δὲ oí Λαοὶ τῶν ᾿Ρωμαίων 
ἐν τῷ παλατίῳ αὐτοῦ ἐν τῷ «{ασταγὲὶρὸ τριακόσια βάνδα ᾿Ῥωμαίων, 
ἅπερ ἐν διαφόροις χρόνοις ἔλαβον' εὗρον δὲ καὶ εἴδη ἀπομείναντα, 
ἀλόην πολλὴν καὶ ξύλα μεγάλα ἀλόης ἀπὺ ἑβδομήκοντα καὶ ὀγδοή- 
κοντα Λιτρῶν καὶ µέταξιν πολλὴν καὶ πίπερ καὶ χαρβάσια καµίσια 5 
πολλὰ ὑπὲρ τὺ uérgov, σάχαρ τε καὶ ζιγγίβερ καὶ ἄλλα εἴδη πολλά. 
τινὲς δὲ καὶ ἄσιμον, καὶ ὁλοσήρικα {μότια. νακοτάπητά τε καὶ ταπή- 

τια ἀπὺ βελόνης πλῆθος πολὺ καὶ καλὰ πάνυ, ἅπερ διὰ τὸ βάρος 

πάντα κατέκαυσαν' καὶ τοὺς παπυλεῶνας τοῦ Χοσρόου καὶ τοὺς 

45 B ἐμβόλους, οὓς ἔστενεν, ὅτε ἐν κάµπω ἠπλήκευεν, πάντα κατέκαυσαν, 10 

καὶ στήλας αὐτοῦ πολλάρ' εὗρον δὲ καὶ ἐν τούτοις τοῖς παλατίοις 

στρουθεῶνας καὶ δορκάδας καὶ ὀνάγρους καὶ ταῶνας καὶ φασιανοὺς 

πλῆθος ἄπειρον, καὶ εἰς τὺ κυνήγιον αὐτοῦ Λέοντας καὶ τίγρεις 

παμµεγέθεις ζῶντας. προσέφυγον δὲ τῷ facit πολλοὶ ἐκ τῶν 

αἰχμαλώτων ᾿Εδεσηνοὶ καὶ ᾽άλεξανδρεῖς, καὶ ἐξ ἄλλων πόλεων πλῆ- 15 
dog πολύ. ἐποίησε δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν φώτων ἐν 
«4ασταγὲρδ εὐφραίνων καὶ ἀνακτώμενος τόν τε Λαὺν καὶ τὰ ἄλογα, 
καὶ καταστρέφων τὰ τοῦ Χοσρόου παλάτια ατίόµατα ὑπέρτιμα ὄντα 
καὶ Θθαυμαστὸ καὶ καταπληκτικά, ἅπερ ἕως ἐδάφους καθεῖλεν, ἵνα 

µάθῃ Χοσρόης, olov πόνον εἶχον ᾿Ρωμαῖοι τῶν πόλεων ἐρημουμένων 20 
παρ᾽ αὐτοῦ καὶ πυρπολουµένων. ἐκρατήθησαν δὲ καὶ ἐκ τῶν διαιτα- 
ρίων τοῦ παλατίου πολλοί. ἐρωτώμενοι δὲ καὶ αὐτοί, πότε ἀνεχώ- 
ρησ6εν ἐκ τοῦ «{ασταγέρὸ, ἔφασκον, ὅτι "zoo δ΄ ἡμερῶν τοῦ κατα- 
λαβεῖν ὑμᾶς ἀκούσας τὴν παρουσίαν ὑμῶν κρυπτῶς ἐτρύπησε TO 

τεῖχος τῆς πόλεως τὸ πλησίον τοῦ παλατίου" καὶ οὕτως ἁπαρακρά- 25 

1 βασίλεια] παλάτια d. — εὗρὼν (-ρῶν e) δέ em εὑρόντες δέ g. — 2 ἐν 
τοῖς παλατίοις Taf. ex A. — αὐτοῦ om. z. — iv «ασε κ «ασταγέρὸ (om. 
iv τῷ) z. — 4 ἁλόην c ἁλοήν y ἁλώην h. — ἁλωῆς y ἁλώης h. — ἑβδομή- 
κοντα καὶ ὀγδοήκοντα Scr. ex Α δέκα καὶ ὀγδοήκοντα y δέκα καὶ ὀκτώ xz. — 
b µέταξαν g. — πο]ήν e πολύν m πολύ h. — πήπερ h. — chalbasia A. — 
x«prsux cefh, — 6 ὑπὲρ τὸ µέτρον del. laf. ev A. — γυγέβερ z. — πολλὰ 
ὑπὲρ τὸ µέτρον τε καὶ ἀριθμόν Taf. er Α. — "7 ἄσημον g. — ὁλοσίρικα chy. 
— Ῥακοτάπιτα y νακοταπήτια Taf. — ταπίτια y ταπία g. — 8 βελώνης 
X. — καὶ πλῆθος g. — καὶ πλῆθος τούτων πολὺ ἦν καὶ πάντα καλὰ πάνυ 
Taf -— 9 κατέκαυσεν d. — παπυλαιώνας cy. — 10 ἔστεννεν df ἴστησεν ο 
ἔτεμνεν em, — κάππω em. — ἠπλίκευεν h. — πάντα κατέκαυσεν y Om. x, — 
11 εὗρον Taf. ex Α εὗρεν codd. — roig Om. c. — 12 στρουθαιῶνας Xy στρου- 
Θίωνας laf. — συάγρους z. — 15 Ἐδεσινοί em «Αἰδεσινοί z Αἰδεσηνοί d αἴ- 
δεσηνοί c. — ἀλλὰ καὶ ἐξ Taf, — πόλεων] urbibus A πολλῶν y i9wóv xz. — 
π]ήθη πολλά "laf. — 17 εὐφραίνων τε καὶ ἀναπαύων καὶ ἀνακτώμενος d. — 
18 κατέστρεφον em. — παλ. καὶ κτίσµ. d παλ. τε καὶ xr. Taf. — κτήματα y. 
— 18. 19 ὄντα καὶ θαυμαστὰ om. d. — 30 εἶχον αὐτοί ποτε Ῥωμαῖοι Taf, — 
ἠρημωμένων g. — 91 ὑπ αὐτοῦ c ὑπ αὐτῶν d. — παρ αὖτ. ὁμοίως καὶ 
zvom. l'af. — 99 τοῦ παλατίου] αὐτοῦ C. — abro: e αὗτοί πι οὗτοι X. -- 
928 ἐκ τὸ ἆαστ. emz, — 25 ἀπαρακρατητὰ s. ἀκρατητά Combefis. dzagexoarnro 
Taf. παρακρατητά fgx παρακρατιτά h παρὰ κρατειτά e παρακρατεῖ τά m. 
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τητα διὰ τῶν κήπων ἐξῆλθεν αὐτὺς καὶ ἡ γυνὴ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ 

διὰ τὸ μὴ γενέσθαι θόρυβον ἐν τῇ móAu." καὶ οὔτε τὰ στρατεύ- 
µατα αὐτοῦ ἔγνωσαν, οὔτε of ἄρχοντες. ἕως οὗ ἀπῆλθε πέντε μίλια" 
καὶ τότε ἐδήλωσεν., ἵνα ἐπακολουθήσωσιν αὐτῷ ἐπὶ Κτησιφῶντα" 

καὶ ὁ μὴ δυνάµενος ποιῆσαι πέντε μίλια τὴν ἡμέραν φεύγων ἐποίησεν 
κε. καὶ «( γυναῖκες καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ τὸ μὴ δεωροῦντα ἀλλήλους 
τότε φύρδην ἔφυγον ἀλλήλους παρωθούµενα. τῆς δὲ νυκτὺς κατα- 

λαβούσης εἰσῆλθε Χοσρόης εἰς οἶκον γεωργοῦ μηδαμινοῦ μεῖναι 

μόλις χωρηθεὶς ἐν τῇ τούτου θύρα, ἣν ἰδὼν ἔσχατον ᾿Ηράκλειος 
ἐθαύμασεν. Oi δὲ τριῶν ἡμερῶν κατέλαβε τὴν Κτησιφῶντα" καὶ Ó 
χρησμοδοτηθεὶς ὑπὺ τῶν γοήτων καὶ ἀστρολόγων πρὺ xÓ ἐτῶν. ὅτε 
τὸ «4αρᾶς ἐπολιόρκησεν ἐπὶ τῶν χρόνων Φωκᾶ, τοῦ βασιλέως Po- 

µαίων. ὅτι, ἐν oig καιρῷ ἀπέλθῃ ἐν Κτησιφῶντι, ἀπολεῖται' καὶ 

μὴ ἀνασχόμενος ἀπὺ τοῦ «{ασταγὲρὃὸ ἐπὶ τὺ µέρος ἐκεῖνο µίλιον Ev 
πορευθῆναι, τότε φεύγων ἐν ταύτῃ ἀπῆλθεν. καὶ οὐδὲ ἐν ταύτῃ 

ἐθάρρησε στῆναι. ἀλλὰ περάσας τὴν ποντογέφυραν τοῦ Τέγριδος 

ποταμοῦ εἰς τὴν ἐκεῖθεν πόλιν. τὴν λεγοµένην ΖΣελεύκειαν παρ) 
ἡμῖν, παρὰ δὲ Πέρσαις Γουεδεσήρ, πάντα τὰ χρήματα ἐν αὐτῇ 
ἀπέθετο, καὶ ἐκάθισεν ἐκεῖ μετὰ Σειρέμ., τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ 

μετὰ ἑτέρων τριῶν γυναικῶν, τῶν καὶ θυγατέρων αὐτοῦ: τὰς δὲ 
λοιπὸς αὐτοῦ γυναῖκας καὶ τὰ πολλὰ αὐτοῦ τέκνα παρέπεµψεν cmo 
μ΄ µιλίων εἰς τὺ ἀνατολικώτερον µέρος εἰς τόπον ὀχυρόν. τινὲς δὲ 
τῶν Περσῶν διέβαλλον τὸν Σάρβαρον πρὺς Χοσρόην ὡς τὰ τῶν 
Ῥωμαίων φρονοῦντα καὶ καταλαλοῦντα αὐτοῦ": καὶ ἀποστέλλει σπα- 
δάριον αὐτοῦ μετὰ κελεύσεως αὐτοῦ πρὸς Καρδαρύγαν rov συστρά- 

τηγον Σαρβάρου εἰς Χαλκηδόνα γράψας αὐτῷ, ἵνα τὺν Σάρβαρον 

ἀποκτείνῃ καὶ οὕτω τὸν λαὺν τῶν Περσῶν ἀναλαβὼν σπεύσῃ ἐπὶ 
Περσίδα εἰς συμµµαχίαν αὐτοῦ. ὁ δὲ τὰ γράμματα κοµίζων περὶ τὴν 
Γαλατίαν συλλαμβάνεται ὑπὺ τῶν ᾿Ρωμαίων. οἱ δὲ συλλαβόντες 

17 γυνὴ αὐτοῦ h. — αὐτοῦ Taf. er A αὐτῶν fh αὐτόν rell. — 3 µήλια 
fhx. — µήλια πέντε d. — ὕ πέντε µ. ποιῆσαι z. — µήλια fx. — 6 γυν. δὲ καὶ 
d. — τὰ πρότερον μὴ Taf. — 7 ἔφευγον dA. — παρωθούμενοι g. — 10 τήν] 
τόν y. — 11 χρησµοθετηθείς x. — ἀπό y. — πρὸ iràv wó d. — ὅτι g. — 
13 {αράς m sime acc. c. — ἐπολιώρκησεν z. — 19 ἀπέλθει y. — iy Κτησιφῶντα 
m ἐν Κτησιφῶν ef. — ἀπόλειται €. ἀπόληται g. — 13.14 καὶ ὁ μὴ coni. Taf. 
— 14 µήλιον hx. — 14. 15 Ἑν πορ.] ἐμπορευθῆναι h. — qvyov y. — iv avrà dx. d 
iv ταυτω (sine acc.) dm. c, — 18 Guheser A, — ἐν ταύτῃ y. — 19 ἀνέθετο y. — 
Σιρέµ g. — 91 τῷ τέκνα αὐτοῦ τὰ πλείω d. — 921.92 ἀπὸ μ΄ μιλίων om. g. — 
95 µηλίων hx. — ὀχυρώτατον Taf. — 38 Oiéelo» dh. — Ῥαράβαρον xy Σαρ- 
βαραζᾶν h. — 24 αὐτοῦ f αὐτόν rell. — 95 Καρδαρῆγαν g Καρδαρηγαν sine 
acc. ο, — στρατηγόν c. — 26 Σαρβάρου dA Σαρβαραζᾶ z Σαρβαράζα (-E« f) 
y Σαρβαρωζα sine acc. c. — Σάρβαρον cA Σαράβαρο» d Σαρβαραζᾶν z Σαρ- 
βαράζαν (-ξαν f) y. — 27 οὗτος cy. — 21 σπεύσῃ---Ρ. 323, 4 πρὸς αὐτόν desunt 
in e wno folio interciso. — 39 Γαλατίαν γενόμενος συλΛ. d. — ἀπό y. 
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αὐτὸν διαλαθόντες τοὺς Πέρσας εἰς τὺ Βυζάντιον τοῦτον ἐπήγαγον 
καὶ τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως τοῦτον παρέδωκαν. ὁ δὲ βασιλεὺς μαθὼν 

παρὰ τοῦ ἀποστολιμαίου τὴν ἀλήθειαν Σάρβαρον παραχρῆμα µετα- 

πέµπεται. εἰσελθὼν οὖν παρέστη τῷ Dacis. ὁ δὲ βασιλεὺς τὴν 
πρὺς Καρδαρίγαν ἐπιστολὴν τούτῳ ἐπιδοὺς καὶ τὸν ἀποσταλέντα 

ὑπέδειξεν, καὶ ἀνέγνω τὴν ἐπιστολήν, καὶ πληροφορηθεὶς τὸ ἀληδὲς 

παραχρῆμα ἐτράπη καὶ συνθήκας μετὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ βασιλέως καὶ 
τοῦ πατριάρχου ποιεῖ. καὶ φαλσεύσας τὴν Χοσρόου ἐπιστολὴν σὺν 

αὐτῷ ἐντίθησιν ἐν αὐτῇ ἄλλους v' σατράπας καὶ ἄρχοντας καὶ χιλι- 
άρχους καὶ ἑκατοντάρχους ἀποκτανθῆναι, καὶ ἐπιθεὶς εὐφυῶς τὴν 

σφραγίδα συναθροίξει τοὺς ἡγεμόνας καὶ αὐτὺν τὺν Καρδαρίγαν, 

καὶ ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἔφη πρὺς τὺν Καρδαρίγαν' ""συνορᾶς 

τοῦτο ποιεῖν; o( δὲ ἄρχοντε 9vuobo πλησθέντες τὺν Χοσρόην 

ἀπεκήρυττον καὶ πρὺς τὸν βασιλέα συνθήκας εἰρηνικὰς ἐποίησαν, καὶ 
κοινῇ βουλευσάµενοι ἔδοξεν, ἵνα ἐκ Χαλκηδόνος ἀναχωρήσωσι καὶ 

ἐπὶ τὰ ἴδια ἀπέλθωσι μηδὲν Λλυµαινόμενοι. ὁ δὲ ᾿Ηράκλειος ἔγραψε 
τῷ Χοσρόῃ' "ἐγὼ διώκω καὶ πρὺς εἰρήνην τρέχω. οὐ γὰρ ἑκὼν 
πυρπολῶ τὴν Περσίδα, ἀλλὰ βιασθεὶς ὑπὸ cov. ῥίψωμεν οὖν κἂν 

νῦν τὰ ὅπλα καὶ εἰρήνην ἀσπασώμεθα" σβέσωμεν τὸ πῦρ, πρὶν τὺ 

πᾶν καταφλέξῃ.. τούτου δὲ μὴ καταδεξαµένου, µεγάλως τὸ μῖσος 

τοῦ λαοῦ τῆς Περσίδος ηὐξήθη κατ αὐτοῦ. καὶ ἐστράτευσε Χοσρόης 

πάντας τοὺς ἀνθρώπους τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν ὑπ- 
ουργίαν αὐτοῦ καὶ τῶν γυναικῶν αὐτοῦ, καὶ τούτους ὁπλίσας 

πάντας ἀπέλυσεν ἐνωθῆναι τῷ στρατῷ τοῦ "Potárov, καὶ στῆναι εἰς 

τὸν Ναρβᾶν ποταμὸὺὸν ἀπὺ β΄ μιλίων Κτησιφῶντος' καὶ ἐκέλευσεν 
αὐτούς, ἵνα, ἠνίκα περάση τὸν ποταμὸὺν ὁ βασιλεύς, κόψωσι τὴν 

γέφυραν καὶ τὴν ποντογέφυραν. ὁ δὲ βασιλεὺς τῇ ἑβδόμῃ τοῦ 

1 ἤγαγον h. — 2 τοῦτον om. d. — 3 Sarbarum À Σαράβαρον ἆ Σαρβα- 
ραζᾶν z Σαρβαράζαν y. — 4 εἰσελθὼν οὖν παρέστη] qui cum introisset astitit 
A εἰσε]θόντι οὖν αὐτῶ παρέστη dy ἐλθόντι οὖν αὐτῷ παρέστη h ἐλθόντι οὖν 
παρέστη g. — 5 Καρδαρῆγαν g. — τοῦτο y. — 8 φαλσεύσας Taf. φαλσώσας z 
φαλκεύσας df φαλεύσας em. — τὴν τοῦ Χοαρ. d. — 8. 9 σὺν αὐτῷ] σὺν αὐτῇ fm. — 
9 v dgÀ gu y y h. — 9.10 χιλιάρχας καὶ ἑκατοντάρχας g. — 10 ἐπιθεὶς 
ἐφευρεθεῖσαν εὐφυῶς Taf. — εὐφυεῖ y. — 10. 11 τὴν σφραγίδα ἀπέλυσε τὸν 
Σαράβαρον. ὁ δὲ ἀποσταλεὶς παρὰ Χοσρόου τὴν Χαλκηδόνα καταλαβὼν cvv- 
αθροίζει d. — 11 Καρδαρία ἆ Καρδαρῆγαν g. -- Καρδ. σὺν τῷ Σαραβάρω 
καὶ ἀναγνοὺς Σαράβαρος τήν d. — 12 πρὸς Καρδ. em. — Καρδαρῆγαν g. — 
15 Καλγηδόνος gy. — 16 λυµηνάµενοι Taf. — 18. 19 κἂν νῦν d καὶ νῦν rell. 
— 30 καταφλέξει gy. — 31 κατὰ Χοσρόου 7. — 39 αὐτοῦ τε καὶ z. — 34 ἅπ- 

έστειλεν d. — 'Pafara g ΄Ῥαζατα sine acc. h "Pata m. — 25 Narban A Ναρβᾶ 
d eB& rell. — β' µηλίων d. — 26 ὁ βασιλεὺς om. g. — κὀφ. τὴν γέφ. καὶ 
τὴν ποντογέφ.] inciderent pontes À. — κόψωσι καὶ τήν gm. — τήν τε γέφ. 
Taf — 927 καὶ τὴν ποντογέφυραν om. f. —- 38 Ἰανουαρίου z. 
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ἡμέρας ἠπλήκευσεν ὁὀπὺ ιβ μιλίων τοῦ Ναρβᾶ ποταμοῦ, ὅπου ἦν 

τὸ φωσάτον τῶν Περσῶν., ἐν οἷς εἶχον καὶ διακοσίους ἐλέφαντας" 

καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Γεώργιον τὺν τουρµάρχην τῶν ᾽άρμενιά- 
xov, ἵνα ἀπέλθῃ µέχρι τοῦ ποταμοῦ καὶ καταµάθῃ., εὖ ἔχει πέραµα 
ὁ Ναρβᾶς. καὶ εὑρών., ὅτι ἔκοψαν τὸς γεφύρας. καὶ οὐκ ἔχει πέραµα 

ὁ Ναρβᾶς, ὑπέστρεφε πρὺς rov βασιλέα. καὶ ἀποκινήσας ὃ βασιλεὺς 
ἦλθεν εἰς τὸν Σιάζουρον, καὶ περιήρχετο πυρπολῶν τὰς χώρας καὶ 

τὰς πόλεις ὅλον τὸν Φεβρουάριον uijva. τῷ δὲ Μαρτίω μηνὶ ἐλθὼν 
εἰς χωρίον Asyóusvov Βάρζαν ἐποίησεν ἑπτὰ ἡμέρας καὶ ἀπέστειλε 
Μεζέξιον τὸν στρατηγὺν εἰς κοῦρσον. καὶ προσερρύη αὐτῷ Γουν- 

δαβουσᾶν, ὃς τις χιλίαρχος ἦν τῆς στρατιᾶς Σαρβάρου, μετὸ ἄλλων 

πέντε, τριῶν μὲν κοµήτων, δύο δὲ ἀξιωματικῶν' καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς 

πρὺς τὸν βασιλέα. ὃς τις Γουνδαβουσᾶν ἀναγκαῖα πράγματα TO 
βασιλεῖ ἀπήγγειλε λέγων. ὅτι "ὅταν ἔφυγεν ὁ Χοσρόης ἀπὺ τοῦ 
«4ασταγὲρὸ καὶ ἀπῆλθεν ἐν Κτησιφῶντι καὶ Σελευκεία. ἠσθένησε 

δυσεντερία καὶ ἠθέλησε τὸν υἱὸν ἨΜερδασὰν τὸν τεχθέντα ἐκ τῆς 
Σειρὲμ στέψαι" καὶ ὅτι ἀντεπέρασε τὸν ποταμὸν πάλιν καὶ ἤνεγκε 
μεθ) ἑαυτοῦ τὺν Μερδασὰν καὶ τὴν Σειρὲμ καὶ róv ἄλλον αὐτῆς 
Σαλιάρ' τὺν δὲ πρωτότοκον αὐτοῦ υἱὸν Σιρόην καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 
αὐτοῦ καὶ τὰς γυναῖκας αὐτοῦ ἕἔασε πέραν τοῦ ποταμοῦ. καὶ γνοὺς 

Σιρύης. ὅτι τὺν Μερδασὰν θέλει στέψαι, ἐταράχθη καὶ ἔπεμψε τὸν 
συγγάλακτον αὐτοῦ πρὺς Γουνδαβουσᾶν δηλώσας αὐτῷ, ὅτι '"ἐλδὲ 

πέραν τοῦ ποταμοῦ. ἵνα συντύχω σοι.”.ὁ δὲ Γουνδαβουσᾶν ἐφο- 
βήθη τὸν Χοσρόην περᾶσαι, καὶ δηλοῖ αὐτῷ, ὅτι ""γράψον uot διὰ 

τοῦ συγγαλάκτου Gov, εἴ τι θέλεις”. καὶ ἔγραφεν αὐτῷ Σιρόης, 
ὅτι Ὅγινώσχεις, πῶς 7) πολιτεία τῶν Περσῶν ἀπώλετο ἐκ τοῦ κακοῦ 

ἀνθρώπου Χοσρόου. καὶ θέλει στέψαι τὺν Μερδασάν. καὶ ἐμὲ τὺν 
πρωτύτοκον αὐτοῦ περιεφρόνησεν. καὶ ἐὰν λαλήσῃς τὸν στρατόν. 

1 ἠπλίκευσεν dz ἐπλήκευσεν f. — µηλίων dh. — Ναρβά em Αρβᾶ g. — 
2 φοσάτον h. — 3 Αρμενιακών g. — 5 Ναρβάς hm item v. 6. — 6 πρός] eic 
y. — Ἱ τὸ Σιάζουρον Taf. — 8 Φευρουάριον codd. practer f. — 9 Βαρζᾶν 7. 
— 10 Mezetium A, — Γουνδαβούνας hy Γουνδαβοῦνας g Γουνδαβουνᾶς d 

Gundabundas A, — 11 στρατιᾶς Taf. orgatíag dh στρατείας rell. — μετὰ καὶ 

ἄλλων d. — 18 Γουνδαβούνας y Γουνδαβοῦνας z Γουνδαβουνᾶς d Gunda- 
busnas À. — 14 τοῦ om. h τῶν g. — 16 τὸν ἴδιον υἱόν z τὸν υἱὸν αὐτοῦ d. 
— Migüecáv z sine acc. e. — 17 ἀνεπέρασεν f, — 18 Μερδασᾶν g Μερδα- 
σάμ eh et ut vid. f. — τήν] τόν codd. — 19 ZaMag y Άαι Δ. — Zigonv m 
Σηρώην h. — 20 εἴασε f. — 21 Σιρώης f Σηρόης d «δΣειρώης h. — Μερδα- 
σᾶν g. — 961p em. — 292 συνγάλακτον codd. praeter g. — Γουνδαβουσάν d 
Γουνδαβούσαν y Γουνδουβασᾶν h  Gundabusan A. — 23 Γουνδαβουσάν d 
Γουνδαβοῦσαν ef Γουνδαβούσαν m Γουνδουβουσᾶν h. — 34 αὐτόν g. — uoi] 
µου em, — 95 συνγαλάκτου dh. — εἴ τι] 0 τι Taf. — 961g; hm. — Σιρώης df 
Σειρώης h. — 26 Ort πάντως γινώσκης d. — 927 Μερδασᾶν g Megódcav em. 
— 38 αὐτοῦ υἱὸν περιεφρ. g. — τῷ σερατῷ sec. m. { Taf. τοῦ στρατοῦ m. 
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ἵνα δέξωνταί us, καὶ τὰς ῥόγας αὐτῶν ἐπαυξῆσαι ἔχω καὶ εἰρήνην 

ποιῶ μετὰ τοῦ βασιλέως ᾿Ρωμαίων «καὶ μετὰ τῶν Τούρκων», καὶ 
καλῶς ἔχομεν ζῆσαι. καὶ σπούδασον μετὰ τοῦ λαοῦ σου. ἵνα ἐγὼ 
βασιλεύσω' καὶ πάντας ὑμᾶς προαναβιβάσαι ἔχω καὶ συγκροτῆσαι. 

καὶ κατ ἐξαίρετον σέ. καὶ ὅτι ἐδήλωσα αὐτῷ διὰ τοῦ συγγαλάκτου 
αὐτοῦ. ὅτι, εἴ τι δύναµαι. λαλῆσαι ἔχω τὸν στρατὸν καὶ μοχθῆσαι.” 
καὶ ἐλάλησα κβ κόµητας καὶ ἐποίησα αὐτοὺς τῆς γνώμης µου καὶ 

ἄλλους ἄρχοντας καὶ στρατιώτας πολλούς. καὶ ταῦτα ἐδήλωσα τῷ 

Σιρύῃ. καὶ ἐδήλωσέ µοι, ἵνα τῇ xy τοῦ Μαρτίου μηνὺς λάβω ταξά- 
τους νεωτέρους καὶ εἰς τὴν ποντογέφυραν τοῦ Τίγριδος ποταμοῦ 

ὑπαντήσω αὐτῶ, καὶ λάβωμεν αὐτὺν εἰς τὺν στρατὸν καὶ κινήσωµεν 
κατὰ Χοσρόου. καὶ ὅτι μετὰ Σιρόου εἰσὶ καὶ οἱ δύο υἱοὶ τοῦ Σαρ- 

βαραζᾶ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεσδέμ, καὶ ἄλλα πολλὰ τέκνα ἀρχόντων. 
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ᾿4ράμ. πάντες ἐπίλεκτοι' καὶ ὅτι εἰ μὲν δυνηθῶσιν 
ἀνελεῖν τὺν Χοσρόην, εὖ καὶ καλῶς' εἰ δὲ ἀστοχήσωσιν, πάντες σὺν 
τῷ Σιρόῃ προσρύονται τῷ βασιλεῖ. καὶ ἀπέστειλέ µε πρὺς σέ, 
δέσποτα" αἰδεῖται γὰρ τὴν βασιλείαν τῶν ᾿Ρωμαίων, ὅτι τὸν Χοσ- 

ρύην ἔσωσέ ποτε, καὶ πολλὰ κακὰ ἔπαθεν ἐξ αὐτοῦ ἡ τῶν ᾿Ῥωμαίων 

γῆ. καὶ ὅτι διὰ τὴν ἐκείνου ἀγνωμοσύνην οὐδὲ ἐμοὶ ἔχει ὁ βασι- 
λεὺς πιστεῦσαι.” ὃ δὲ βασιλεὺς τοῦτον πάλιν πρὺς Σιρόην ἀἄπο- 

στείλας ἐδήλωσεν ἀνοῖξαι τὰς φυλακὰς καὶ τοὺς κατεχοµένους ἐν 

αὐταῖς ᾿Ῥωμαίους ἐκβάλαι καὶ δοῦναι αὐτοῖς ὅπλα, καὶ οὕτω ἀπο- 

κινῆδαι κατὰ Xoogóov. ὃ δὲ Σιρύης ὑπακούσας τῷ βασιλεῖ καὶ ἐκ- 

βαλὼν τοὺς κατακλείστους ἐπῆλθε τῷ πατροκτύνω πατρὶ Χοσρόύῃ. 
αὐτὸς δὲ φυγεῖν δοκιµάσας καὶ μὴ ἰσχύσας ἐκρατήθη. τοῦτον δὲ 
δεσµήσαντες σφοδρῶς σιδηροπέδαις ὀπισθάγκωνα τοῖς τε ποσὶ καὶ 
τῷ τραχήλω βάρη σιδηρᾶ περιέθηκαν καὶ εἰσάγουσιν αὐτὸν εἰς τὸν 

οἶκον τοῦ σκότους. ὃν αὐτὸς ὠχύρωσεν ἐκ νέας κτίσας εἰς ἀπόθεσιν 

1 δέξονται dhy. — 2 καὶ μετὰ τῶν Τούρκων add. Taf. ex A om. codd. — 
4 προβιβάσαι sec. m. f Taf. — 5 κατ ἐξαίρετον Taf. κατεξαίρετον codd. — 
αὐτῷ] αὐτόν ut vid. f. αὐτοῦ (bis scriptum in m) em, — 6 τῷ σερατῷ Taf. — 
7 καὶ ὅτι ἐλάλησα z. — εἴκοσι δυσὶ κοµήταις Taf. — 8.9 δηλώσας τῷ Σ. ἐδή- 
λωσέν uot 7. — 9 Σιρώῃ y Σειρώῃ h item v. 16. — xy dgA κε h x ef, In 
m nwmerus discerni non potest sed κ in mg. adscr. — ταξάτας g. — 11 λάβο- 
ut» hy. — κινήσοµεν h. — 12 Σιρώου y Χοσρώου h. — «Σαρβαράζα denr 
Σαρβαράξα f. — 18 Ἰεσδέμ dA ᾿Ἰεσδίμ y Εσδί g Ἐσδήμ h. — πολλά ἀρ- 
χόντων τέκνα g. — 16 προσρυήσονται Taf. — xai (doo ἀπέστειλε d. — 17 αἴ- 
δεῖται] αἴδει f. ἔδει em. --- Ῥωμαίων καλὰς ἀμοιβὰς ἐσχηκέναι ὅτι Ἡ. — 18 ἔσωσε] 
ἕως em. — £e. ποτε, νῦν δὲ μᾶλλον κακὰ παρ αὐτοῦ πέπονθεν z. — ἐξ 
αὐτῆς Taf. — 7 τῶν Ῥωμαίων yr dA om. yz. — 19 ἔχοι m. — 30 ὁ δὲ βασ. 
Ηράκλειος τοῦτον z. — τοῦτον Om. y. — Σιρώην y Σειρώην h. — 920.21 ἅπ- 
έστειλε καὶ ἐδήλωσεν h. — 29, 23 καὶ οὕτω κατὰ Xoog. ἐκπέμφαι d. — 35 Σιρώης y 
Σειρώης h. — 25 φυγήν codd. practer h. — δέ] γάρ dy. — 36 καὶ ὀπισθ. h. 
— ὀπισθάγκονα dy ómoQ8cyyova h. — 28 ὀχύρωσεν egm. — ἐκ νέου f. 
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χρημάτων, καὶ ἄρτον πενιχρὺν τούτῳ διδόντες καὶ ὕδωρ ἐλιμαγχό- 
vovv' ἔφη γὰρ ὁ Σιρύης. ὅτι "τὸν χρυσὸν φάγῃ., ὃν συνήγαγε µά- 113 v 

την, δι ὃν πολλοὺς ἐλιμαγχόνησε καὶ τὺν κόσμον ἠρήμωσεν.” 
ἀπέστειλε δὲ πρὺς αὐτὸν τοὺς σατράπας ὑβρίξειν καὶ ἐμπτύειν αὐτόν, 

καὶ ἀγαγὼν Μερδασάν, τὺν υἱὸν αὐτοῦ. ὃν ἐβούλετο στέψαι, ἐνώπιον 
αὐτοῦ ἔσφαξενι καὶ πάντα τὰ λοιπὰ τέκνα αὐτοῦ ἐνώπιον αὐτοῦ 
ἀνεῖλον, καὶ ἀπέστειλε πάντα ἐχθδρὺν αὐτοῦ ὑβρίξειν καὶ τύπτειν καὶ 
ἐμπτύειν αὐτόν. πέντε δὲ ἡμέρας τοῦτο ποιήσαντες, ἐκέλευσεν ὁ 
Σιρύης τόξοις τοῦτον ἀνελεῖν, καὶ οὕτως κατὰ μικρὸν ἐν δεινοῖς 

παρέδωκε τὴν πονηρὰν αὐτοῦ ψυχήν. τότε ὁ Σιρόης γράφει πρὸς 

“Ηράκλειον εὐαγγελιζόμενος αὐτῷ τὴν τοῦ μιαροῦ Χοσρόου ἀναίρε-. 
σιν’ καὶ εἰρήνην ἀειπαγῆ πρὺς αὐτὺν ποιησάµενος πάντας τοὺς ἐν 
φρουραῖς Χριστιανοὺς καὶ τοὺς ἐν Περσίδι πάσῃ αἰχμαλώτους &m- 59 5B 

έδωκεν αὐτῷ σὺν τῷ πατριάρχη Ζαχαρία καὶ τοῖς τιµίοις καὶ ζωο- 
ποιοῖς ξύλοις τοῖς ἐξ Ἱεροσολύμων ληφθεῖσιν ὑπὸ Σαρβαραζᾶ, ὅταν 

τὴν ᾿ἱερουσαλὴμ παρέλαβεν. 
.. Περσῶν βασιλεὺς Σιρόης ἔτος a. 

αριθ’. 1. ο. wd. ο. ο. 9. 

Τούτῳ τῷ ἔτει εἰρήνης γενομένης μεταξὺ Περσῶν καὶ 'Pouaíov, 
ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Θεόδωρον. τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφόν. μετὰ γραµ- 
µότων καὶ ἀνθρώπων Σιρόου. τοῦ βασιλέως Περσῶν, ὅπως τοὺς ἐν 

Εδέσῃ καὶ Παλαιστίνη καὶ Ἱεροσολύμοις καὶ ταῖς λοιπαῖς πόλεσι τῶν 

ἵῬωμαίων Πέρσας μετὰ εἰρήνης ἀποστρέψωσιν ἐν Περσίδι, καὶ ἀβλαβῶς 
παρέλθωσι τὴν τῶν Ρωμαίων γῆν. ὁ δὲ βασιλεὺς ἐν ἓξ ἔτεσι κατα- 

πολεµήσας τὴν Περσίδα, τῷ $' ἔτει εἰρηνεύσας μετὰ χαρᾶς μεγάλης 
ἐπὶ Κωνσταντινούπολιν ὑπέστρεψε µυστικήν τινα δεωρίαν ἐν τούτῳ 
πληρώσας. ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις πᾶσαν τὴν ατίσιν δηµιουργήσας, ὁ 

δεὺς τὴν ἑβδόμην ἀναπαύσεως ἡμέραν ἐκάλεσεν' οὕτω καὶ αὐτὺς ἐν 

1 τοῦτο ehm. — 2 δΣιρώης y ΖΣειρώης h. — φάγοι d. — 8 ἐρήμωσε codd. 
praeler d. — 4 πρὸς αὐτὸν om. d. — τοὺς om. em, — 5 Μερδασᾶν z Μερδάσαν 
em sine acc. ο. — Ἱ ἀνεῖλεν d. — καὶ τύπτειν om. f. — Ἱ καὶ ἐμπτύειν om. d. — 
8 αὐτῷ c. — ἐν εε (sic) ἡμέραις x. ἐν πέντε δὲ ἡμέραις z. — ποιήσαντας g. — 
ποιήσας, καὶ μετὰ ταῦτα ἐκέλευσεν κ. — 9 Σιρώης y Σειρόης ο ΖΣειρώης h. 
— τοῦτον τόξοις z. — ἐν om. Taf, — 10 Σιρώης hy Σειρόης ο. — 12 ἀειπηγὴ 
e ἀειπηγεῖ m. — 13 ἐν πάσῃ τῇ Περσίδι d ἐν Περσίδι (om. πάση) c. — 
14 πατριάρχῃ Ἱεροσολύμων Ζαχ. Taf. — 15 ἐν | Ἱεροσολύμοις X. — Σαρβαράζα 
S — ὅτε x. — 16 Post παρέλαβεν codd. add. Αράβων ἀρχηγὸς Mováutà ἔτη 
9' (ἔτη 9' om. c). quando et Moamed, Arabum seu Saracenorum princeps sub 
Persis degens sextum agebat annum perventurus ad nonum À, — 17 Σιρώης h 
Σειρύης ο om. y. — 18 αριθ’. χυθ’. νη- 8. (09 om. f) 49. 9. α΄. cef soi. 
χιθ’. im. 8’. 197. 0. 7, — 21 Σιρώου hy ΖΣειρόου c Σηρόου d. — 358 Αἰδέσῃ 
xy. — τῶν om. g. — 23 μετὰ εἰρ. ἵνα ἀποστρ. Xy. -- ἀποστρέφουσιν z ὑπο- 
στρέψωσιν d, — 34 παρελθῶσι em, — τῇ τ. P. yj h. — 25 τῷ £ sig. ἔτει (ἔτη 
c) x. — 36 ἐν Κωνσταντινουπόλει y. — 927 Ἐξ ἔτεσι ἡμέραις ο. -- 38 οὕτω 
δὴ καὶ Georg. Mon. p. 570 οὕτω δὲ καί Taf. 
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τοῖς FÉ χρόνοις πολλοὺς πόνους διανύσας τῷ ἑβδόμῳ ἔτει uev! εἰρήνης 
καὶ χαρᾶς ἐν. τῇ πύλει ὑποστρέφας ἀνεπαύσατο. ὁ δὲ λαὺς τῆς 

πόλεως τὴν ἔλευσιν αὐτοῦ µαθόντες ἀκατασχέτω πόθω πάντες εἰς 

τὴν Ἱερείαν ἐξῆλθον εἰς συνάντησιν αὐτοῦ, σὺν τῷ πατριάρχη καὶ 
Kovoravrívo, τῷ βασιλεῖ καὶ v(à αὐτοῦ, βαστάζοντες κλάδους ἐλαιῶν 
καὶ λαµπάδας, εὐφημοῦντες αὐτὺν μετὰ χαρᾶς καὶ δακρύων. προσ- 

ελθὼν δὲ ó υἱὸς αὐτοῦ ἔπεσεν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ. καὶ περιπλακεὶς 

αὐτῷ ἔβρεξαν ἀμφύτεροι τὴν γῆν τοῖς δάκρυσιν. τοῦτο Δεασάµενος 

ὁ Λαός, ἅπαντες εὐχαριστηρίους ὕμνους τῷ δεῷ ἀνέπεμπον' καὶ 

οὕτω λαβόντες τὸν βασιλέα σκιρτῶντες εἰσῆλθον ἐν τῇ πύλει. 

Περσῶν βασιλεὺς ᾿4δεσὴρ µῆνας f". 
Son. qw. μυ. α. x. κ. v. 

Τούτω τῷ ἔτει ἀπάρας ὁ βασιλεὺς ἅμα ἔαρι ἀπὺ τῆς βασιλευ- 

ούσης πύλεως ἐπὶ τὰ ἹἹεροσόλυμα ἐπορεύετο ἀπαγαγὼν τὰ τίµια καὶ 
ζωοποιὰὸ ξύλα τοῦ ἀποδοῦναι τῷ δεῶ τὴν εὐχαριστίαν. ἐλθόντι δὲ 
αὐτῷ ἐν Τιβεριάδι κατηγόρησαν οἱ Χριστιανοὶ Βενιαμίν τινα ὀνό- 

µατι ὡς κακοποιοῦντα αὐτούς. Tv γὰρ ἐνούσιος σφόδρα, καὶ ὑπ- 
εδέξατο τὺν βασιλέα καὶ τὸν στρατὺν αὐτοῦ. ὁ δὲ βασιλεὺς κατ- 
έκρινεν αὐτὸν Λέγων" "Oi& ποίαν αἰτίαν κακοποιεῖς τοὺς Χριστια- 
vove;"  ó δὲ εἶπεν' "ὡς ἐχθροὺς τῆς πίστεώς uov." ἦν γὰρ 
, * Φ * s, 

Ιουδαῖος. τότε ὁ βασιλεὺς νουθετήσας αὐτὸν καὶ πείσας ἐβάπτισεν 

εἰς τὸν οἶκον Εὐσταθίου τοῦ Νεαπολίτου. ἉΧριστιανοῦ ὄντος καὶ 

αὐτοῦ ὑποδεξαμένου τὸν βασιλέα. εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς ἐν Ἱερο- 
σολύµοις καὶ ἀποκαταστήσας Ζαχαρίαν τὸν πατριάρχην καὶ τὰ τίµια 

καὶ ζωοποιὰ ξύλα εἰς τὸν ἴδιον τόπον καὶ πολλὰ εὐχαριστήσας τῷ 

9: ὀπήλασε τοὺς “Εβραίους ἀπὺ τῆς ἁγίας πόλεως. κελεύσας μὴ 

ἔχαν αὐτοὺς ἐξουσίαν ἀπὺ τριῶν μιλίων τῆς ἁγίας πόλεως πλησιά- 
ζειν. καταλαβὼν δὲ τὴν Ἔδεσαν ἀπέδωκε τὴν ἐκκλησίαν τοῖς ὀρθο- 

4 Ἱερεῖαν fhx Ἱερίαν g. — αὐτοῦ] αὐτῷ def om. m. — c. tr. πατρ. Σερ- 
γίῳ d. — 5 τῷ βασιλεῖ καὶ υἱῷ x Georg. Mon. p. 570 «cile? καὶ υἱῷ z βα- 
σιλεὶ τῷ ví y. — Ἱ ἐπί] ὑπό d. -- περιπλακεὶς αὐτῷ zÀ Georg. Mon. περι- 
πλακέντες ἀλλήλοις Xy. — 9 πάντες z. — εὐχαριστηρίοις ὄμνοις em. — τῷ 9o 
ὕμνους g. — 10 ἐν rj πόλει ΣΑ εἰς τὴν πόλιν Georg. urbem ingressi sunt À 
ἐν τῇ πόλει Om. xy. — Jost πόλει codd, add. Αράβων ἀρχηγὸς Μονάμεδ ἔτη 9’. 
ἕ. (ζ om. ez). — 11 Αδεσηρ g. — sero post µῆνας f£ inserit y. — 12 zx] 
ro* h. — sex. qw. i9. κ. a. wi. cem. egx qqiO . xe. wv. f. — 18 ἔαρι] 
ἱερεία em  fegeie: f£. — 16 Βενιαµήν ehm. — 20 0 δὲ εἶπεν om. y. — 33 Χρι- 
στιανοῦ ὄντος OM. X. — 23 αὐτοὺς ὑποδεξαμένου e αὐτὸς ὑποδεξάμενος m. — 
94 καὶ ἀποκαταστήσας-- 26 ἀπήλασεν] καὶ τοῦ πατριάρχου Ζαχαρίου τελευτή- 
σαντος μετὰ τὸ ἐλθεῖν αὐτὸν ἐν Παλαιστίνη ἀπὸ αἰχμαλωσίας, τοῦ δὲ ἁγίου 
Μοδέστου xal ἀρχιμανδρίτου τῆς µονῆς τοῦ ἁγίου Θεοδοσίου, τοῦ κτίδαντος τὴν 
ἁγίαν ᾿Αναστασίαν (Ἠνάστασιν ) καὶ τὴν ἁγίαν Βηθλεὶμ ὡς ἐμπρισθέντα ἀπὸ 
τῶν Περσῶν. τότε οὖν γειροτονεῖ ὁ βασιλεὺς τὸν ἅγιον Λωδέστον (sic) πατρι- 
άρχη», ἀπήλασε δέ em. — 3τ αὐτοὺς μὴ ἔχειν h. -- µηλίων hx. — τῇ ἁγίᾳ 
πύλει Taf, — 28 αἴδεσαν dh. 
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δόξοις ὑπὸ Νεστοριανῶν κατεχοµένην ἀπὺ Χοσρύου. καὶ ἐλθὼν εἰς 
Ἱεράπολιν ἤκουσεν, ὅτι Σιρόης τέθνηκεν, ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς, 

᾿Ηδεσὴρ δέ. ὁ τούτου víós, τὴν βασιλείαν τῶν Περσῶν παρέλαβεν. 
τούτου δὲ µῆνας ζ΄ κρατήσαντος τῆς ἀρχῆς ἐπανέστη αὐτῷ Σαρβα- 

ραξᾶς, καὶ τοῦτον πατάξας ἐβασίλευσε τῶν Περσῶν µῆνας B. τοῦτον 
δὲ ἀνελόντες οἳ Πέρσαι Βοράνην κατεστήσαντο εἰς βασιλέα, τὴν 
θυγατέρα Χοσρόου, ἥτις ἐκράτησε τῆς βασιλείας τῶν Περσῶν μῆ- 
vag ζ’. ταύτην δὲ διεδέξατο Ὁρμίσδας ὑπὺ τῶν Σαρακηνῶν διωχθείς, 

«καὶ γέγονεν f βασιλεία τῶν Περσῶν ὑπὸ τοὺς "4ραβας µέχρι τῆς 
1t - 

20 

30 

σήμερον. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων Περσῶν 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς βασιλεὺς 

Sox. ἔτη κα’. Ηράκλειος Ὁρμίσδας 
ἔτη λα. ο Eng τα. 

κ. c. 

Κωνσταντ. “Ἱεροσολύμων — Ait&avügtíag 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Σέργιος Ζαχαρίας Γεώργιος 
y x9. ἔτη xp. ἔτη WX. 

καὶ. . καὶ ια. 

Τούτω τῷ ἔτει τοῦ βασιλέως ᾿Ηρακλείου ὕντος ἐν Ἱεραπόλει, 
ἦλθε πρὺς αὐτὸν ᾽4θανάσιος, ὃ πατριάρχης τῶν ἸΙακωβιτῶν, δεινὸς 

ἀνὴρ καὶ κακοῦργος τῇ τῶν Σύρων ἐμφύτῷ πανουργία. καὶ κινήσας 

πρὸς τὺν βασιλέα περὶ πίστεως λόγους ὑπισχνεῖτο αὐτῷ ᾿Ηράκλειος. 

εἰ τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον ἀποδέξηται, παιριάρχην αὐτὸν ποιεῖν 

᾿Αντιοχείας. ὁ δὲ ὑποκριθεὶς ἐδέξατο τὴν σύνοδον ὁμολογήσας τὰς 
δύο ἐν Χριστῷ ἠνωμένας φύσεις' ἠρώτησέ τε τὺν βασιλέα περὶ τῆς 

ἐνεργείας καὶ τῶν θελημάτων, τὺ πῶς δεῖ ταῦτα λέγειν ἐν Χριστῶ, 
διπλᾶ 3 μοναδικά: ὁ δὲ βασιλεὺς ξενοφωνηθεὶς γράφει πρὺς Σέρ- 

yiov, τὸν Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπον. προσκαλεῖται δὲ καὶ Κὔρον. 

τὺν Φάσιδος ἐπίσκοπον., καὶ τοῦτον ἐρωτήσας εὖὗρεν αὐτὸν συµφω- 
νοῦντα τῷ Σεργίῳ εἰς τὸ Ev θέλημα καὶ τὴν µίαν ἐνέργειαν. «Σέργιος 

ὅτι ὁ Σ ο. — Σιρώης hy Σειρόης ο. — 4 Σαρβαράζας dem — Xegfla- 
ραζας sine acc. ο Σαρβαράξας f. — 6 Βορανήν d. — 1 τὴν βασιλείαν z. — τῶν 
om. g. — τῶν Περσῶν om. em. — 8 δὲ om. g. — Ὁρμίσδας em sine spir. e. — 
ὁ ὑπό dh. — 9 ἡ τῶν Περσῶν βασιλεία κ. — µέχρι τὴν onu. f µέχρι τοῦ νῦν 
d. — 10 Post σήμερον cz add.: ράβων ἀρχηγὸς Μουάμεδ ἔτη 8’. Eadem f 
post v. 20 om. em. — 15? καὶ em, — 90? ιδ" em. — 22 Ιακωβητῶν df Ἰακο- 
βιτῶν h. — 23 ἐμφύτων f. — 924 λόγον κ λόγου f. — 25 ἀποδέξεται g. — 
28 δεῖ] δή y. --ταύτας cy. — 29 διπλᾶ ἡμῶν ἀδικᾶ g. — 50 τὸν Κωνσταν- 
τινουπόλεως ἐπίσκοπον x Constantinopoleos episcopo A τὸν ἐπίσκοπον Κωνστ. 
h Κωνσταντινουπόλεως (om. τὸν ἐπίσκοπον) g τὸν πατριάρχην Κωνστ. y. — 
Κύρον ef. — 31 τὸν τοῦ Φ, z. — Φασίδος dh sime acc. ο. — αὐτῶ em αὐτόν 
sed ow sec, m. im lit. f. 

A. M. 6021 
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γάρ. ἅτε Συρογενὴς καὶ γονέων ἸΙακωβιτῶν ὑπάρχων., µίαν φυσικὴν 

Θέλησιν καὶ µίαν ἐνέργειαν ἐν Χριστῷ ὡμολόγησε καὶ ἔγραψεν. ὁ 
δὲ βασιλεὺς ἀμφοτέρων στοιχήσας τὴν βουλὴν εὗρε καὶ vov ᾿4θα- 
νάσιον συμφωνοῦντα αὐτοῖς. ἐγίνωσκε γάρ. ὅτι, £vOa µία ἐνέργεια 

εὕρηται, ἐκεῖ καὶ µία φύσις γνωρίζεται. βεβαιωθεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς 

ἐν τούτῳ γράφει πρὸς Ἰωάννην, τὸν πάπαν “Ρώμης, ἀμφοτέρων τὴν 
yvóugv: ὁ δὲ οὐ κατεδέξατο αὐτῶν τὴν αἴρεσιν. Γεωργίου δὲ τοῦ 
᾽4λεξανδρείας τελευτήσαντος, ἀποστέλλεται Κῦρος ἐπίσκοπος ᾽4λεξαν- 

5 

δρείας, xal ἑνωθεὶς Θεοδώρω, τῷ ἐπισκόπῳ τῆς Φαράν, ἐποίησε τὴν . 
ὑδροβαφῆ ἐκείνην ἕνωσιν., µίαν καὶ αὐτοὶ γράψαντες ἐν Χριστῷ 
φυσικὴν ἐνέργειαν. τούτων δὲ οὕτω παρακολουθησάντων., εἰς µέγα 

ὄνειδος ἡ σύνοδος Χαλκηδόνος xal ἡ καθολικὴ περιέπεσεν ἐκκλησία. 
κατεκαυχῶντο γὰρ oí ἸΙακωβῖται καὶ o( Θεοδοσιανοὶ φάσκοντες. ὅτι 
ἱτούχ ἡμεῖς τῇ Χαλκηδόνι, ἀλλ ἡ Χαλκηδὼν μᾶλλον ἡμῖν ἐκοινώ- 
νησεν. διὰ τῆς μιᾶς ἐνεργείας µίαν ὁμολογήσασα φύσιν Χριστοῦ.” 

ἐν τούτοις Σωφρόνιος χειροτονεῖται ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, καὶ 

συναθροίσας τοὺς ὑπ᾿ αὐτὺν ἐπισκόπους τὸ µονοθέλητον δόγμα ἀνεθε- 
µάτισε καὶ συνοδικὰ Σεργίῳω τῷ Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἰωάννῃ 
τῷ Ρώμης ἀπέστειλεν. ἀκούσας δὲ ταῦτα ᾿Ηράκλειος ἠσχύνθη, καὶ 
καταλύσαι μὲν τὰ οἰκεῖα οὐκ ἠθέλησεν, καὶ πάλιν τὸν ὀνειδισμὸν 

οὐχ ὑπέφερεν. τότε δή, ὡς µέγα τι νοµίζων ποιεῖν, ἐκτίθεται TO 

λεγόμενον ἴδικτον, περιέχον μήτε µίαν, μήτε δύο ὁμολογεῖν ἐνερ- 

γείας ἐν Χριστῶ, ὕπερ ἀναγνόντες οἱ τὰ Σευήρου φρονοῦντες ἐπὶ 

καπηλείων καὶ βαλανείωῶν διέσυραν τὴν καθολικὴν ἐκκλησίαν, λέγον- 
τες" “πρώην μὲν τὰ Νεστορίου φρονοῦντες οἱ Χαλκηδονῖται ἀνένηψαν 

ἐπιστρέψαντες εἰς τὴν ἀλήθειαν, ἐνωθέντες ἡμῖν διὰ τῆς μιᾶς ἐνερ- 
γείας εἰς τὴν µίαν τοῦ Χριστοῦ φύσιν. νῦν δὲ καταγνόντες τοῦ 

καλῶς ἔχοντος ἀπώλεσαν ἀμφότερα, µήτε µίαν, μήτε δύο ἐν Χριστῷ 

ὁμολογοῦντες. μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν Σεργίου Πύρρος τὸν θρόνον 

Κωνσταντινουπόλεως διεδέξατο, ὃς τις τὰ δογµατισθέντα ὑπὸ Σερ- 

γίου καὶ Κύρου ἀσεβῶς ἐκράτυνεν. τοῦ δὲ Ηρακλείου τελευτήσαν- 

2 ὁμολόγησεν ef. — καὶ ἔγραψεν om, x rescripsit atque confessus est A, 
— 8 τῇ βουλῇ Taf. — 4 ἐγίνωσκον (-σκων e) y. — 5 εὔὕρηται Α Taf. εἴρηται 
codd. — 6 πάππα g. — ἀμφ. γὰρ τήν m. — 8 Κύρος codd. praeter c. — 
9 Φαράν ch Φαρᾶν rell. — 10 ὑδροφῆκιν (sic) h. decoloratam hydram A. — 
12 ἐκκλησία περιέπεσεν g. — 13 of ante Ἰακ. om. fhx οἴακωβιται sed o postea 
addita e. — 14 μᾶλλον ΣΑ om. xy. — ἐκοινώνωσε em, — 15 ὁμολογήσας y. — 
16 Σοφρόνιος h. — 17 ὑπ αὐτῶν hy ὑπ αὐτῷ g. — µονοθελητόν g. — 
22 ἔδικτον Classen. --- περιέχων chy. — 29 µήτε 000—283 Χριστῷ om. y. — 
22. 93 ἐνεργείας ὁμολογεῖν z. — 38 Σεβήρου em. — 24 καπηλίων dy. — 256 μὲν 
τά] µετά f. — 26 ἐπιτρέψαντες g. — 27 δέ] ve c. — 29 IIégog z Πύ ρος c. — 
80 Σεργίου] Σευήρου y. 
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τος, καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου βασιλεύσαντος, Πύρρος σὺν 
τῇ Μαρτίνῃ φαρµόκῳ τοῦτον ἀνεῖλεν. καὶ βασιλεύει ᾿Ηρακλωνᾶς, ὁ 

τῆς Μαρτίνης υἱός. ἡ δὲ σύγκλητος καὶ ἡ πόλις Πύρρον ὡς ἀσεβὴ 
σὺν τῇ Μαρτίνῃ καὶ τῷ υἱῶ αὐτῆς ἐξέωσαν' καὶ βασιλεύει Κών- 
drag, ὁ Κωνσταντίνου víóg, καὶ χειροτονεῖται Παῦλος ἐπίσκοπος 

Κωνσταντινουπόλεως, καὶ αὐτὺς αἱρετικό.. Ἰωάννης δέ. ὁ ᾿Βώμης 

ἐπίσκοπος, συναθροίσας σύνοδον ἐπισκόπων τὴν τῶν Μονοθελητῶν 

αἴρεσιν ἀνεθεμάτισεν. ὑμοίως καὶ ἐν ᾽φρικῇ καὶ Βυζακίῳ καὶ Nov- 
µιδίᾳ καὶ Μαυριτανία διάφοροι ἐπίσκοποι συναθροισθέντες τοὺς 

Μονοφυσίτας ἀνεδεμάτισαν. Ἰωάννου δὲ τοῦ ᾿Ρώμης κοιµηθέντος, 

Θεόδωρος χειροτονεῖται πάπας ἀντ᾽ αὐτοῦ. Πύρρος δὲ τὴν ᾿ἄφρι- 

κὴν καταλαβὼν συνοψίζεται τῷ ἁγιωτάτῳ ἀββᾷ Μαξίμῳ, τῷ αἰδε- 

σίµῳ ἐν μοναχικοῖς κατορθώμασιν, καὶ τοῖς ἐκεῖσε ἐνθέοις Γεράρχαις, ot 
τινες τοῦτον ἐλέγξαντες καὶ πείσαντες πρὺς τὺν πάπαν Θεόδωρον cz- 

έστειλαν ἐν ᾿Ρώμῃ. καὶ λίβελλον ὀρθοδοξίας ἐπιδεδωκὼς τῷ πάπα 
ἐδέχθη ὑπ αὐτοῦ. τῆς δὲ 'Ρώμης ὑποχωρήσας καὶ ἐν ᾿Ραβέννῃ ἐλδὼν 
ὡς κύων ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα ἐπέστρεφεν. τοῦτο δὲ μαθὼν ὁ πάπας 
Θεόδωρος τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας συγκαλέσας καὶ τὸν τάφον τοῦ 

κορυφαίου τῶν ἀὀποστόλων καταλαβών. αἰτήσας τὸ ΔΒεῖον ποτήριον, 

ἐκ τοῦ ζωοποιοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ τῷ µέλανι ἐπιστάξας οὐχεία 

χειρὶ τὴν καθαίρεσιν Πύρρου καὶ τῶν κοινωνούντων αὐτῷ ποιεῖται. 
Πύρρου δὲ τὴν Κωνσταντινούπολιν καταλαβόντος, καὶ Παύλου ὤπο- 

Βανόντος. o( τολμηροὶ ἑτερόδοξοι τὸν Ilóggov πάλιν τῷ δρόνῳ 
Κωνσταντινουπόλεως ἐγκατέστησαν. Θεοδώρου δὲ τοῦ πάπα τελευ- 

τήσαντος., Μαρτῖνος ὁ ἁγιώτατος χειρυτονεῖται ἐν ᾿Ρώμῃ. κατα- 
λαβόντος δὲ καὶ Μαξίμου ἀπὺ ᾽άφρικῆς ἐν ᾿Ρώμῃ καὶ róv πάπαν 
Magrivov πρὺς ζῆλον ἐξάψαντος., σύνοδον ϱν΄ ἐπισκόπων συναθροί- 

σαντες Σέργιον καὶ Πύρρον,. Κῦρον καὶ Παῦλον ἀνεθεμάτισαν, τὰς 
δὲ δύο θελήσεις καὶ ἐνεργείας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐτράνωσαν 

1 Πύρος gx. — 2 Ἡρακλωνάς πι ᾿Ἡρακλονάς h. — 3 Πύρον x. IIvggov g. — 
0 Κωνσταντίνου ---ἐπίσκοπος om. f. — 7 ante ἐπισκόπων numerus intercidisse vidc- 

tur. — 8 ἐν Βυζακίῳ y. — ἐν Νουμ. x. — Νουμηδία codd. — 10 Μονοφυσιτάς z. — 
11 πάππας duplici x scriptum g ubique fere in sqq. — Πύρος hx. — 12 συνοψ. τὸν 
ἁγιώτατον ἀββᾶν (ἀββών em) Μάξιμον τὸν αἰδέσιμον (αἰδέσινον e αἰδεσινόν c 
αἰδεσηνόν d) codd. cf. p. 511, 4; 678, 8 Bonn. — 13 ἐν μοναχοῖς κατ. cy. — ἐν- 
Φέοις] ὁσίοις x. — συνίσταται post [εράρχαις add. Taf. — 15 λέβελον dh. — ἔπι- 
δεδωκὼς ὀρθοδοξίας y. — 16 τῆς Ῥώμης δέ z. — 'Pafévy df. — 17 ἐξέρευμα g 
ἐξέρυμα c ξέραμα y. — ὑπέστρεψεν 7 ἐχώρησεν x. — Θεόδωρος ὁ πάπας 
X. — 18 συναθροίσας d. — 19 τῶν ἀποστόλων hA ἀποστόλου x ἀποστόλου 
Πέτρου y om. g. — 30 τῷ µέλανι om. x. — στάξας m. — 31 Πύρου x item 
v. 292, — 293 Πύρον x τὸν Πύρρον om. m. — 38. 94 ἕτερ τῷ θρόνῳ πάλιν 
Kovor. Πύρρον (om. τὸν) ἐγκ. v. — 36 τὸν πάπαν om. x. — 21 συναθροισθέντες. 
h. — 38 Πύρον x. — Κὺρόν τε Taf. καὶ K. h et Cyrum et A. — Κύρον dfg 
K$egov h. — 99 ἡμῶν om. x. — 29 sg. itg. καὶ ἐκήρυξαν. τῷ δὲ 9' cy. 
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καὶ ἐκήρυξαν τῷ 9' ἔτει τῆς βασιλείας Κώνσταντος, ἔγγονος 'Hpa- 
κλείου, ἰνδικτιῶνι η. ὃς τι μαθὼν καὶ Θυμοῦ πλησθεὶς τόν τε 
ἅγιον Μαρτῖνον καὶ Μάξιμον ἐνέγκας ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ βασα- 
νίσας ἐξορία παρέπεμψεν ἐν Χερσῶνι καὶ τοῖς κλίµασιν’ πολλοὺς δὲ καὶ 

τῶν ἑσπερίων ἐπισκόπους ἐτιμωρήσατο. μετὰ δὲ τὴν ἐξορίαν Μαρ- 
τίνου ᾽αγάθων χειροτονεῖται πάπας Ρώμης. ὃς τις κινηθεὶς ζήλῳ 

δεοῦ, σύνοδον ἱερὸν καὶ αὐτὸς συναθροίσας τὴν τῶν Μονοθελητῶν 

αἴρεσιν ἀπεκήρυξεν, τὰς δύο θελήσεις καὶ ἐνεργείας τρανώσας. οὕτω 

δὲ τῆς ἐκκλησίας τότε ὑπό τε τῶν βασιλέων καὶ τῶν δυσσεβῶν 

ἱερέων ταραττοµένης, ἀνέστη ὁ ἐρημικώτατος ᾽άμαλὴκ τύπτων ἡμᾶς 
τὸν λαὺν τοῦ Χριστοῦ, καὶ γίνεται πρώτη φοβερὰ πτῶσις τοῦ Ῥω- 

μαϊκοῦ στρατοῦ, ἡ κατὰ τὺν Γαβιθᾶν λέγω καὶ Ἱερμουχὰν καὶ τὴν 

4άθεσμον αἱμοχυσία" μεθ) ἣν al Παλαιστινῶν καὶ Καισαρέων καὶ 
“Γεροσολύμων ἁλώσεις, tiva ὁ 4ὐἰγύπτιος ὄλεθρος. καὶ καθεξῆς ἡ τῶν 
µεσογείων καὶ νήσων καὶ πάσης ᾿Ρωμανίας αἰχμαλωσία, καὶ ἡ ἐν 
Φοίνικι παντελὴς τοῦ ᾿Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ τε καὶ στόλου ἀπώλεια, 
καὶ πάντων τῶν χριστιανικῶν λαῶν καὶ τόπων ἐρήμωσις, ἥτις οὐκ 
ἐπαύσατο, ἄχρις ἄν Ó τῆς ἐκκλησίας διώκτης ἐν «Σικελία κακῶς 

ἀνῃρέθη. | 
Κόσμου Της θείας Ῥωμαίων ᾿Αράβων 

ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ὀρχηλὸς 
soxg. &n qx. Ηράκλειος Πουάμεδ 

ἔτη λα. y 9. 
xa. 9’. 

Κωνσταντ.  «Ἱεροσολύμων Αλεξανδρείας 
ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος ἐπίόκοπος 
Σέργιος Ζαχαρίας Γεώργιος 
ἔτη x0. En xp. ἔτη i. 
xp. xp. ip. 

1 τοῦ ἔγγονος z. — ἐγγόνου d. — 2 B codd. — 3 ἁγιώτατον ch. — 
4 ἐξορίᾳ g ἐν ἐξορίᾳ (-αις m) rell. — ἐν X. καὶ τοῖς κλ. z ἐν X. τοῖς xÀ. y 
iv Χερσωνικοῖς κλ. κ ἕν τε X, καὶ τοῖς KA. laf. — κλήμασιν dhy. — καὶ om. 
h. — 85 ἐπισκόπων z. — 7 ἀθροίσας z. — 8 τὰς δὲ δύο f. — 9 τε om. g. — 
10 ἐρημικός xz Taf. — 11 φοβερά A καὶ φοβερά Taf. φορᾶ cf φορά demz. 
— 12 Γαβιθᾶν g  Duefiüdv ch Γαβιθά dy Gabathan A Γαβηθᾶ Taf. — 
Γερμουχάμ z Ἱερμουθάν ἆ Περμου θάν c ἸΙερμουχάν Taf. ᾿Ερμουχάν emA 'Eo- 
μουχθάν f. — 18 δάθεσμον επι "ἄθεσμον f ἄθεσμον xz Dathemitarum (δαθε- 
μιτῶν) Α «αθεμάν Taf. — αἱματοχυσία Taf. αἱματοχυσίαν 7 αἱμοχυσίαν xy. 
— 15 µεσογείων, ποταµίων καὶ νήσων x. — αἰχμαλωσίαν ef. — 15. 16 ἐν Φοί- 
νικι Scr. e coni, coll. p. 345, 38 ἐν Φοινίκῃ codd. A. — 16 παντελής ΚΑ om. 
xy. — 17 χριστιανῶν h. — ἐρημώσεις gy. — 18 καθώς h. — 19 ἀνηρέθη 
iv τῷ βαλανείω τῆς «Ιάφνης z. — Περσῶν βασιλεὺς Ὁρμίσδας (Ὀφμ. ce) ἔτη τα 
«add. cehm. — 20 ᾿Ῥώμης ἐπίσκοπος Ἰωάννης inter Arabum principem εἰ episc. 
Constant. inserunt. codd. — Αντιοχείας ἐπίσποπος Γεώργιος ἔτη ια α (a om. f) 
iurta Alerandrinum episcopum add. y. 
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Tovro τῷ ἔτει ἀπεβίω Μουάμεδ, ὁ τῶν Σαρακηνῶν ἀρχηγὺς 

καὶ ψευδοπροφήτης, προχειρισάµενος ᾽άβουβάχαρον συγγενῆ αὐτοῦ 

«εἰς τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ. καὶ τῷ αὐτῷ χρόνω ἦλθεν T ἀκοὴ αὐτοῦ» 

καὶ πάντες ἐφυβήθησαν. οἳ δὲ πεπλανηµένοι ᾿Εβραϊῖοι ἐν ἀρχῇ τῆς 
παρουσίας αὐτοῦ ἐνόμισαν εἶναι αὐτὸν τὸν παρ᾽ αὐτοῖς προσδοκώ- 

µενον Χριστόν, ὡς καί τινας τῶν προυχόντων αὐτῶν προσελθεῖν 

αὐτῷ καὶ δέξασθαι τὴν αὐτοῦ θρησκείαν καὶ ἀφῆσαι τὴν τοῦ θΘεύ- 

πτου Μωσέωςᾳ. ἧσαν δὲ τὸν ἀριθμὸν δέκα οἳ τοῦτο πεποιηκότες, 
καὶ σὺν αὐτῷ διῆγον ἄχρι τῆς σφαγῆς αὐτοῦ. Δεωρήσαντες δὲ αὐτὸν 

ἐσθίοντα ἀπὺ καµήλου ἔγνωσαν, ὅτι οὐκ ἔδτιν αὐτός, ὃν ἐνόμισαν, 
καὶ ἠπόρουν Tí πρᾶξαι, καὶ ἀφῆσαι αὐτοῦ τὴν θρησκείων δειλιῶντες 
oí τάλανες ἐδίδασκον αὐτὸν ἀθέμιτα καθ ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν: 

καὶ διῆγον σὺν αὐτῷ. ἀναγκαῖον δὲ ἡγοῦμαι διηγήσασθαι περὶ τῆς 
τούτου γενεᾶς' οὗτος (£x) μιᾶς γενικωτάτης φυλῆς κατήγετο ἐξ 

Ισμαήλ, υἱοῦ βραάμ. Μίζαρος γάρ, ὁ τοῦ Ἰσμαὴλ ὀπόγονος, πατὴρ 

πάντων αὐτῶν ἀναγορεύεται. οὗτος γεννᾷ υἱοὺς δύο, Μούδαρον 

καὶ '᾿Ραῤίαν. Μούδαρος γεννᾶᾷ Κούρασον καὶ Κάῑσον καὶ Θεμίμην 
καὶ "4σαδον καὶ ἄλλους ἀγνώστους. οὗτοι πάντες ὤκουν τὴν Ma- 

διανῖτιν ἔρημον καὶ ἐν αὐτῇ ἐκτηνοτρόφουν ἐν σκηναϊς κατοικοῦντες. 
εἰσὶ δὲ καὶ ἐνδότεροι τούτων μὴ ὄντες τῆς φυλῆς αὐτῶν, ἀλλὰ τοῦ 
Ἰεκτάν, οἱ λεγόμενοι ᾽άμανῖται, τοῦτ) ἔστιν Ὁμηρῖται, ἐπραγμα- 
τεύοντο δέ τινες αὐτῶν ἐν ταῖς καµήλοις αὐτῶν. ἀπόρου δὲ καὶ 

ὀρφανοῦ ὄντος τοῦ προειρηµένου Μουάμεδ, ἔδοξεν αὐτῷ εἰσιέναι 

πρός τινα γυναῖκα πλουσίαν. συγγενῆ αὐτοῦ οὖσαν, ὀνόματι Χαδίγαν. 

µίσθιον ἐπὶ τῷ καμηλεύειν καὶ πραγµατεύεσθαι ἐν ἰγύπτω καὶ 

1 Μοαμέὸ Taf. ubique. — 0 τῶν Σαρακηνῶν καὶ Αράβων ἀρχηγός Taf. — 
2 Ἀβουμάχαρ g τὸν Βουβέκερ em. — τὸν συγγενῆ x. — 3 elg τὴν ἀρχὴν — rj ἀκοὴ 
αὐτοῦ add. ex À paulo aliter ac Taf. om. codd. — 4 ἐν τῇ ἀρχη g. — b προσδοκόµενον 
m προσδωκόµενον ef προσδοκούµενον h. — 6 τινες cefg. — zQoogóvrov αὐτῶν 
προσχόντων αὐτῷ ΤΑ. — 7 τὴν θρησκείαν αὐτοῦ X. -- ἀφεῖσαι dh ἀφεῖναι ο. 
— 8 ἸΜωσέως x Const. Porph. de adm. imp. cp. 17 Moor h Μωῦσέως y Movor, 
g Mosis À. — τῶν ἀριθμῶν efh τῷ ἀριθμῷ g. — 9 φαγῆς ef. — 10 αὐτὸς 
om. f. — 11 ἀφεῖναι x, — 12 ἐδίδασκων e ἐκδίδωσκων f. διδάσκονται ϱΑ Ói- 
δάσκοντες h. — αὐτὸν om. X. — 13 ἡγοῦμαι διηγήσασθαι zÀ ἡγοῦμαι (om. 
διηγήσασθαι) y εἰπεῖν (om. ἡγοῦμαι) κ. — 14 γενεᾶς οὕτως' μιᾶς hÀ. — ἐκ 
add. e Georg. Mon. p. 591; cf. p. 200, 16; 218, 31 εἰ 600, 5 Bonn.; 619, 13 Bonn. 
— γεννικωτάτης g. — 15 υἱοῦ--- Ἰσμαήλ om. h. — Νήζαρος xy. — 10 Μούδα- 
eov Georg. A Μούνδαρον codd. — 17 Ῥαβίαν A Taf. Georg. ραβίαν xy Αρά- 
βιαν 1. — Μούδαρος Georg. Mudarum A ΙΜούνδαρος codd. — Κουράσον ef 
Sine acc. €. Κούσαρον Georg. — Kaison A Κάΐῑτον Georg. Ἴσον (Ἴσον hj codd. 
— Τεμέίμην em. — 18 Μαδιανίτην dgy Maótavívgg h. — 30 τούτων Georg. 
his Α αὐτῶν codd. — ὄντες ἐκ τῆς m. — 21 Ὁμηρᾶαι roUr! ἔσειν Ἁμανίται 
Georg. — 38 αὐτόν g. — εἰσελθεῖν z. — 34 οὔσῃ v. — Χαδίγαν] Chadigan 
Α ἉΧαδίγα z Xadwa f Χαδιγά m Χαδιγα sine acc. e Xadíga x. — 320 uc 
σθιον y μµισθωτόν xz. — τῷ Taf. τό codd. 
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Παλαιστίνη. κατ ὀλίγον δὲ παρρησιασάµενος ὑπεισῆλθε τῇ γυναικὶ 
χήρα οὔσῃ, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν γυναῖκα καὶ ἔσχε τὰς καµήλους αὐτῆς 
καὶ τὴν ὕπαρξιν. ἐρχόμενος δὲ ἐν Παλαιστίνη συνανεστρέφετο Tov- 
δᾳίοις τε καὶ Χριστιανοῖς. ἐθηρᾶτο δὲ παρ αὐτῶν τινὰ γραφικά, 
καὶ ἔσχε τὺ πάθος τῆς ἐπιληφίας. καὶ νοήόασα ἡ τούτου γυνὴ 
σφύδρα ἐλυπεῖτο, ὡς εὐγενὴς οὖσα καὶ τῷ τοιούτῳ συναφθεῖσα, οὐ 
µόνον ἀπόρῳ ὄντι, ἀλλὰ καὶ ἐπιληπτικῷ. τροποῦται δὲ αὐτὸς 8ερα- 
πεῦσαι αὐτὴν οὕτω λέγων, ὅτι ""ὁπτασίαν τινὰ ἀγγέλου λεγοµένου 
Γαβριὴλ θεωρῶ;, καὶ μὴ ὑποφέρων τὴν τούτου θέαν ὀλιγωρῶ καὶ 
zíxrO." αὕτη δὲ ἔχουσα uovayóv τινα διὰ κακοπιστίαν ἐξόριστον 

ἐκεῖσε οἰκοῦντα, φίλον αὐτῆς. ἀνήγγειλεν αὐτῷ πάντα καὶ τὺ ὄνομα 
τοῦ ἀγγέλου. κἀκεῖνος θΘέλων πληροφορῆσαι αὐτὴν εἶπεν αὐτῇ ὅτι 
άλήθειαν εἴρηκεν' καὶ γὰρ οὗτος ὁ ἄγγελος ἐκπέμπεται πρὸς πάν- 
τας προφήτας. αὕτη δὲ πρώτη δεξαµένη τὺν λόγον τοῦ ψευδαββᾶ 

ἐπίστευσεν αὐτῷ, καὶ ἐκήρυξεν ἄλλαις γυναιξὶν ὁμοφύλοις αὐτῆς 

προφήτην αὐτὺν εἶναι. καὶ οὕτως ἐκ γυναικῶν «ἡ φήμηὺ ἦλθεν 
εἰς ἄνδρας, πρῶτον ᾽4βουβάχαρον, ὃν καὶ διάδοχον κατέλιπεν. καὶ 
ἐκρότησεν ἡ αἴρεσις αὐτοῦ τὰ µέρη τῆς Εθρίβου διὰ πολέμου τὸ 

ἔσχατον' πρώην μὲν κρυπτῶς ἔτη δέκα, καὶ διὰ πολέμου ὁμοίως 
δέκα. καὶ φανερῶς ἐννέα. ἐδίδαξε δὲ τοὺς ἑαυτοῦ ὑπηκόους, ὅτι 
ὁ ἀποκτέννων ἐχθρόν, ἢ ὑπὺ ἐχθροῦ ἀποκτεννόμενος εἰς παρά- 

δεισον εἰσέρχεται. τὸν δὲ παράδεισον δαρκικῆς βρώσεως καὶ πόσεως 
καὶ µίξεως γυναικῶν ἔλεγεν' ποταµόν τε οἴνου καὶ μέλιτος καὶ 
γάλακτος, καὶ γυναικῶν οὐ τῶν παρουσῶν, ἀλλ ἄλλων, καὶ τὴν 

µίξιν πολυχρύνιον εἶναι, καὶ διαρκῆ τὴν ἡδονήν' καὶ ἄλλα τινὰ 

ἀσωτίας καὶ µωρίας µεστά' συμπαθεῖν δὲ ἀλλήλοις, καὶ βοηθεῖν 
ἀδικουμένοις. 

1 ὑπῆλθε Georg. — 2 χῆρα οὖσα em. — 8. 4 Ἰουδ. τε καί ᾳ Georg. τε om. xy. — 
5 καὶ ἔσχε δέ Taf. εἶχε δέ Georg. — ἔσχε δὲ πάθος ἐπιληψίας 2. — νοήσασα] 
φοήσαντος αὐτοῦ X. — 8 λεγόμενον em, — 9. 10 πίπτω καὶ ὀλιγωρῶ ο. — 10 αὐτή 
z. — µοναχόν cem Georg. Zon. XIV, ΙΤ μµοιχόν dfzÀ. — 11 φίλον αὐτῆς om. 
z — l4 αὐτή h αὐτῆ g αὕτη ef αύτη sine spir. ἆ αυτη sine acc. et spir. c. — 
ψευδαββά e ψευδαβά m ψευδοαββᾶ d. — ὀνόματι Σέργιον κακόδοξον post 
φευδ. add, em «Σεργίου ὀνόματι κακοδόξου Taf. — 15 ἐκήρυξε καὶ ἄλλαις Taf. 
— ὁμοφύλαις d. — 16 καὶ om. ο. — οὗτος y. — 16. 17 ᾖλθεν ὁ Ἰόγος καὶ εἰς 
Taf. fama venit ad A 7460s καὶ εἰς g ἦῑθεν sig rell — 17 καὶ πρῶτον d 
πρῶτον μέν Taf. — sí; Βουβέκερ em εἰς Ἀβουβάχαρον Taf. — ὂν om. f. — 
18 Αἰθρίβου g ᾿Ενθρίβου f. — διὰ πολέμου τὸ ἔσχατον om. d τὸ δὲ ἔσχατον 
διὰ πολέμου Taf. — 19, 30 καὶ διὰ πόὀλ. τὸ ἔσχατον ὁμοίως fr δέκα d. — 
21 ἀποκτένων dz ἀποκτέννον COIT. ex ἀποκτένον e. — ὑπό z ἀπό Xy. — 

ἀποκτενόμενος dg ἀποκταινόμενος h et f sed αι sec m. in lit. — 92 πύσεως 

xal βρώσεως x. — 23 τε] δέ h. — 24 παρόντων yz. — 26 xal διαρτὴν ἡδ. f. 
— 926 ἀσωτείας hy. — µωρίας. μετασυμπαθεῖν y uogíac κατασυμπαθεῖν c µω- 
ρίας µεστά. κατασυμπαθ iv d. 
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Ἐν αὐτῷ δὲ τῷ ἔτει, ἐνδικτιῶνος 0, μηνὶ Νοεμβρίω £', ἐγεννήθη 

Ηρακλείῳω ἐν τῇ ἀνατολῇ «4{αβίδ, ὁ υἱὸς αὐτοῦ: τῇ αὐτῇ ἡμέρα καὶ 

Ηράκλειος ἐτέχθη, υἱὸς Ηρακλείου τοῦ μικροῦ τοῦ καὶ Κωνσταν- 
τίνου, υ[οῦ Ηρακλείου τοῦ μεγάλου. καὶ ἐβαπτίσθη ἐν Βλαχέρναις 

ὑπὸ Σεργίου πατριάρχου τῇ & ἐνδικτιῶνι μηνὶ ἈΝοεμβρίω y'. 

᾿Αράβων ἀρχηγὸς 4βουβάχαρος ἔτη y. 
Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος ΙΜόδεστος ἔτη B. 

Soxy. qaqxy. κβ. α. xy. α. υ. 

Tovro τῷ ἔτει ἐπανέστησαν Πέρσαι xav ἀλλήλων καὶ ἐπολέ- 
µησαν ἑαυτούς. ἐν αὐτῷ δὲ τῷ καιρῷ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰνδῶν πέμπει 
συγχαρίκια τῷ ᾿Ηρακλείω ἐπὶ τῇ τῶν Περσῶν νίκῃ. µαργαρίτας καὶ 

λίΦους τιµίους [κανούς. v δὲ προτελευτήσας ὁ Μουάμεδ, ὃς ἦν 
στήσας τέσόαρας ἀμηραίους τοῦ πολεμεῖν τοὺς ἐξ ᾽άράβων γένους 
Χριστιανούς" καὶ ἦλθον κατέναντι Μουχέων κώµης λεγοµένης, ἐν 
ᾗ ὑπῆρχε Θεόδωρος ὁ βικάριος, Δέλοντες ἐπιρρίψαι κατὰ τῶν ᾿4ρά- 

βων τῇ ἡμέρα τῆς εἰδωλοθυσίας αὐτῶν. μαθὼν δὲ τοῦτο ὁ βικά- 
ριος παρά τινος κορασηνοῦ, Κουταβᾶ λεγοµένου καὶ µισθίου αὐτοῦ 
ytvou£vov, συνάγει πάντας τοὺς στρατιώτας τῶν παραφυλάκων τῆς ἐρή- 

µου, καὶ ἀκριβωσάμενος παρὰ τοῦ Σαρακηνοῦ τὴν ἡμέραν καὶ τὴν ὥραν, 
ἐν jj ἤμελλον ἐπιρρίατειν αὐτοῖς, αὐτὸς ἐπιρρίψας αὐτοῖς ἐν χωρίω 

ἐπιλεγομένω Μόθους ἀποκτέννει τρεῖς ἀμηραίους καὶ τὸ πλῆθος τοῦ 
Λαοῦ. ἐξῆλθε δὲ sig ἀμηρᾶς ὁ’ Χάλεδος, ὃν λέγουσι τὴν µάχαιραν 
τοῦ δεοῦ. ἦσαν δέ τινες τῶν πλησίον ᾽4ράβων λαμβάνοντες παρὰ 

τῶν βασιλέων ῥόγας μικρᾶς πρὺς τὸ φυλάξαι τὰ στόµια τῆς ἐρή- 

µου. ἐν αὐτῷ δὲ τῷ καιρῷ ἡἠλθέ τις εὐνοῦχος δίδων τὰς ῥόγας 
τῶν στρατιωτῶν, καὶ ἐλθόντες οἵ "4ραβες κατὰ v0 ἔθος λαβεῖν τὴν 
ῥόγαν αὐτῶν, ὁ εὐνοῦχος ἀπεδίωξεν αὐτούς. λέγων ὅτι '"ὁ δεσπότης 

uóyig τοῖς στρατιώταις δίδωσι ῥόγας, πόσῳ μᾶλλον τοῖς κυσὶ τού- 

ὃ 
1i» codd. — 3 4avíà h δᾷδ d om. y. — τῇ ὃ) αὐτῇ Taf. — 65 τοῦ 

πατριάρχου h. — z codd. praeter h. — 6 Βουβέκερ em. — 7 Μώδεστος Ἰ .4o- 
µεστος f «ομέστος em. — 8 sexy. qxy. κβ. wf. «.w.«.cfm sexy. yxy. 
κβ’. «'. B. α΄. uy. a'. e, — 10 ξαυτοῖς d. — 11 συγχαρίχεια y. — τῶν om. z. 
— 18 τέσσαρεις ἆ O0 cy. — ἀμηρέους y ὀμηρέους x. — τοῦ] τοῦτο y. — 
14 ἦλθεν xy. — Μουχαίων h. — κώμης Λεγομένης e coni. Taf. κώμη λεγοµένῃ 
codd. — 16 βικάν m. — 17 κορασιγοῦ z κορασίου X πουρασίου y cf. p. 543, 

35 Bonn. — Κουτάβα dy Kovraf« sime acc. c Κουτονβᾶ Ἡ. — καὶ a. αὖτ. 
γενοµένου om. g. — µισθίου h µαρθίου xy. — 18 φυλάκων g. — 19 τὴν ώραν 
καὶ τὴν ἡμέραν xy. — 30 Zusllov z -usAÀAt» xz. — αὐτοῖς post ἐπιρρίπτειν 
om. xy. — 921 Μοθούς y Μοθοῦς x — ἀποκτέννη cy ἀποχτένει ἆ ἀποκταί- 
νει h. — ἀμηρέους y ὁμηρέους X. — τὸ πλῆθος τὸ τοῦ h. — 33 ἁμηράς def 
Sine acc. h. — τὴν om.z. — 923 πλησίων hy. -- 25 διδών x διδῶν y. — 
97 κατεδίωξεν y. — 38 τοὺς στρατιώτας y. — μᾶλλον] μεῖον "laf, ex A. 

A. M. 6123 ^ 

515 B 

2719 P 
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τοις: θλιῤέντες οὖν of 4ραβες ἀπῆλθον πρὺς τοὺς ὁμοφύλους., καὶ 

αὐτοὶ ὠδήγησαν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν χώραν Γάζης στοµίου οὔσης τῆς 

ἐρήμου κατὰ τὸ Σιναῖον ὄρος πλουσίας σφύδρα. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων ᾿Αράβων 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὸς 

,Soxd'. ἔτη qx. Ηράκλειος — "AgovBéyegoc 
ἔτη Ae. Fry y. 
xy. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσυλύμων — AAsbavdotíag 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Σέργιος Μόδεστος Γεώργιος 
ἔτη κθ’. ἔτη B. ἔτι εδ”. 

xó. β. ιδ’. 

Τούτω τῷ ἔτει ἔπεμψεν ᾽άβουβάχαρος στρατηγοὺς τέσσαρας. oi 

καὶ ὁδηγηθέντες, ὡς προέφην. ὑπὺ τῶν ᾽᾿4ράβων ἦλθον καὶ ἔλαβον 
τὴν Ἡραν καὶ πᾶσαν τὴν χώραν Γάζης. µόχις δὲ ἐλθών ποτε ἀπὸ 

Καισαρείας Παλαιστίνης Σέργιος σὺν στρατιώταις ὀλύγοις καὶ συµ- 

βαλὼν πύλεμον κτείνεται πρῶτος σὺν τοῖς στρατιώταις τριακοσίοις 

οὖσιν. καὶ πολλοὺς αἰχμαλώτους Λλαβόντες καὶ λάφυρα πολλὰ ὑπ- 
έστρεψαν μετὰ λαμπρᾶς νίκη». 

αὐτῷ δὲ τῷ χρόνῳ σεισμὺς ἐγένετο κατὰ τὴν Παλαιστίνην’ καὶ 

ἐφάνη σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ κατὰ µεσημβρίαν, ὁ λεγόμενος δοκίτης. 

προμηνύων τὴν τῶν ᾿4ράβων ἐπικράτησιν' ἔμεινε δὲ ἡμέρας λ΄ δια- 
τείνων ἀπὺ µεσηµβρίας ἕως ἄρκτου. ἦν δὲ ξιφοειδής. 

“Ἱεροσολύμων ἐπίόκοπος Σωφρόνιος ἔτη y. 
᾽Αλεξανδρείας ἐπίόκοπος Κῦρος ἔτη |. 

xó. y. κε «. q«. 

Toro τῷ ἔτει ᾿4βουβάχαρος τελευτᾷ ἀμηρεύσας ἔτη δύο Ίμισυ" 

καὶ παραλαμβάνει τὴν ἀρχὴν Οὔμαρος" ὃς «πέμψας στρατιὰν κατὰ 

τῆς ᾿4ραβίας» παραλαμβάνει Βόστραν τὴν πόλιν μετὰ καὶ ἄλλων 

1 θλιβέντες] videntes A. — of βάρβαροι ἤγουν of Άραβες e. — 2 στοµίου 
X στόµιον yz, — οὖσα m οὖσαν Taf. — 3 Σίναιον ο. — πλουσία m πλου- 
σίαν g. — Post σφόδρα yz add.: Περσῶν βασιλεὺς Ὁρμίσδας (Ὀρμ. em) ἔτη τα’. 
— 6* βουβάχαρ ef ᾽Αβουβέκερ m Αββάχαρος g. — 11* Μώδεστος h «ἀόμε- 
στος y. — 14 πέµψας Αβουβώχαρος στρ. r. ὁδηγηθέντας g εἰ ut vid. Α πέµ- 
φαντος Αβουβαχάρου στρ. τ. ὁδηγηΏ έντας h. ---ὁ Βουβέκερ em. — 15 βαρβά- 
gov em. — 16 Ἡραν h Ἠραν m 'Hg«ev sine spir. ce Ran Α, — πᾶδαν χώραν 
(om. τήν) yz. — Post Γώζης g add. στύµιον οὔσης τῆς ἐρήμου κατὰ τὸ Xwwaior 
ὄρος. — δὲ om. z. — ποτε ἐλθών x ποτε ἐλθόντες z. — 17 Κ. τῆς Παλ. d. — 
Σεργίου z. — cvv στρατιώταις COTT. €T συστρατιώταις d συστρατιωτῶν Z. — 
ὀλίγων z. — ovupalóvrsg (-λλόντες g) z. — 18 σὺν τῶν στρατιωτῶν τριακοσίων 
ὄντων z. — τοῖς εἰ 19 οὖσι om. d. — 20 λαμπρᾶς] πολλῆς y. — 23 τῶν om. h. 
— ?94 ἀπὸ µεσημβρίαν y. — 26 Σοφρόνιος h. — 36 Κύρος efz. — $57 xà'] 
ij' c, — 38 ὁ Βουβέκερ em. — ἥμισυ om. em. — 29 τὴν ἀρχὴν ---30 παρα- 
λαμβάνει om. h. — Οὐμαρός f. ó ἅμαρης (ἄμ. e) em. — πέµψας-- 80 Αραβίας 
Taf, add, ex Α om. codd. — 30 παραλαμβάνει gA παρέλαβεν xz. 
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πύλεων. ἀπεδήμησαν δὲ µέχρι τοῦ Γαβιθᾶ. τούτοις συμβαλὼν Θεό- 5»: 5 

δωρος, ὁ τοῦ βασιλέως ᾿Ηρακλείου ἀδελφός, ἠττήθη καὶ πρὸς τὸν 
βασιλέα ἐν ᾿Εδέσῃ ἔρχεται. ὁ δὲ βασιλεὺς προχειρίζεται ἕτερον στρα- 
τηγόν, ὀνόματι Βαάνην. καὶ Θεόδωρον σακελλάριον μετὰ ᾿Ρωμαϊκῆς 

δυνάµεως πέµπει κατὰ ᾽4ράβων' παραγενόµενος δὲ εἰς Ἔμεσαν συν- 290 P 
αντᾷ πλῆθος Σαρακηνῶν, καὶ ἀποκτείνας αὐτοὺς καὶ τὸν ἀμηρεύοντα 
αὐτῶν, τοὺς Aourovo ἀπελαύνει ἄχρι «{αμασκοῦ" κἀκεῖσε παρὰ τὸν 

Βαρδανήσιον ποταμὺν παραφωσατεύει. “Ηράκλειος δὲ τὴν Συρίαν 

καταλιπὼν ὡς ἀπελπίσας, (gag καὶ τὰ τίµια ξύλα ἀπὸ “Ἱερουσαλὴμ 

10 ἐπὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν xa. Βαάνην δὲ ἀπὺ «{αμασκοῦ εἰς 
Ἔμεσαν στρέφει καὶ Θεόδωρον σακελλάριον ἔχοντας στρατὺν χιλιάδας 
u., καὶ διώκουσι τοὺς "4ραβας ἀπὺ Ἐμέσης ἕως «{αμασκοῦ. 

EE 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων ᾿4ράβων A. M. 6126 7 
Fry σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὺς 

15 Sexs. ry χκς’. Ἠράκλειος Οὔμαρος 
Ey λα. ἔτη ιβ’. 

x&. α.. 

Κωνσταντ.  “Ἱεροσολύμων ᾿άλεξανδρείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

20 Σέργιος Σωφρόνιος Ν ὔρος 
ἔτη x9. ἔτη y. ἔτη (f. 
ης. B. B. 

Τούτω τῷ ἔτει ἐπεστράτευσαν o( Σαρακηνοὶ τὴν ᾿4ραβίαν «κατα- 
λιπόντες) ἐπὶ τὸ µέρη «{αμασκοῦ πλῆθος ὄντες ἄπειρον. Βαάνης δὲ 

25 μαθὼν πρὺς τὸν βασιλικὺν σακελλάριον ἀποστέλλει, ἵνα καταλάβῃ 519 B 
μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ στρατοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ διὰ τὺ πλῆθος εἶναι 

τοὺς ᾿4ραβαμ. κατέλαβε δὲ ὁ σακελλάριος πρὺς Βαάνην, καὶ ἆπ- 

1 ἀπεδήμησαν czÀ ἀπεδήμησεν y ἐπεδήμησεν d. — Γαβιδὰ df Γαβιθά 
h Γαβιθα sine acc. ο Γαβηθα µ Γαμιθᾶ e Γαμιθά τα Gabetha A. — 3 Ἐδέσει 
h Αἰδέσῃ x Ἐμέσῃ y Edespa A. — 4 μετὰ μεγάλης δυνάµεως ᾿Ρωμαϊκῆς Taf. 
— Db κατὰ τῶν 4g. d. — παραγενάµενος d. — Αἴμεσαν (4ἵμ. d) κ Ἔδεσαν f 
Ἔδεσσαν em Emesam A. --6πλήθειο πλήθη dh. — 7 καὶ τοὺς λοιπούς cyz 
xal om. dA, — ἄχρι] ἕως z. — "7 κἀκεῖσε-- 19 «αμασκοῦ om. m. — 8 Βαρ- 
δανγώσιον €. — παραφωσατεύει d παραφωσεύει cz παρὼν καλοῦσι Σαρακηνοὶ 

Βαραδέν e παρα sequente lacuna. unius fere versus f. cuius in mg. adscr. N 
latebras fovet (παραφωλεύει Ὦ) À. — 9 ἀπὸ ᾿Ἱεροσολύμων x. — 11 Ἔμεσαν xzA 
"Eóscav ef. — στρέφει] κελεύει στρέφεσθαι 5 Bahanis—redit A. --- ἔχοντας] 
cum haberent A ἔχοντα xz ἔχων ef. — 12 Αἱμέσης dh. — Post αμασκοῦ yz 
add. Περσῶν βασιλεὺς Ὁρμίσδας ('Ogu. om. em) ἔτη τα’. — v. v. 13—922 ᾿ἀράβων 
ἀρχηγὸς Οὔμαρος ἔτη i. xs. «'. κε’. B. B. m. Reliqua omittit. — 15* Οὔ- 
µαρης g. — 20* Σοφρόνιος h. — 303 Κύρος eh. — 23 ἐπεστράτενσαν "Taf. Georg. 
Mon. p. 598 ἐστράτευσαν codd. — τὴν Αραβίαν καταλιπόντες scr. e Georg. 

"μετὰ πλήθους Αράβων Taf. e Cedreno καταλιπόντες om. codd. A. — 94 Bavng 
Georg. — 3ὔ βασιλικὸν σακε]λάριον] Βασιλίσκον Georg. — ἐκπέμπει d. — 
95. 36 καταλ. ἐν τάχει µετά z. — 30 ἑαυτοῦ om. z. — εἰς] πρός c. — 927 τῶν 
Αράβων Taf. — Βάνην f. 
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άραντες ἀπὺ μέσης συναντῶσι τοῖς "4ραψιν. καὶ συμβολῆς γενομένης 
τῇ πρώτῃ ἡμέρα, ἥτις ἦν τρίτη τῆς ἑβδομάδος., xy' τοῦ 4ώου µηνός, 

ἠττῶνται of περὶ τὺν σακελλάριον. στασιάσαντες δὲ o( τοῦ Βαάνους 
Βαάνην προχειρίζονται βασιλέα καὶ ᾿Ηράκλειον ἀπεκήρυξαν. τότε of 

περὶ τὺν σακελλάριον ὑπεχώρησαν., καὶ of Σαρακηνοὶ εὑρόντες ἄδειαν 
συμβάλλουσι πύλεμον. ἀνέμου δὲ πνεύσαντος κατὰ ᾿Ρωμαίων νότου, 
μὴ δυνηθέντες ἀντωπῆσαι τοῖς ἐχθροῖς διὰ τὺν κονιορτὺὸν ἠττῶνται. 

καὶ ἑαυτοὺς βαλόντες εἰς τὰς στενόδους τοῦ ᾿Γερμουχθᾶ ποταμοῦ 
ἐκεῖ ἀπώλοντο ἄρδην. ἦσαν δὲ ἀμφοτέρων τῶν στρατηγῶν χιλιάδες 

p. τότε οἱ Σαρακηνοὶ νικήσαντες λαμπρῶς ἐπὶ τὴν Παμασκὺν ἔρ- 
χονται καὶ ταύτην παραλαμβάνουσι καὶ τὰς χώρας τῆς Φοινίκης: 

καὶ οὐκίζονται ἐκεῖ, καὶ στρατεύουσι x«v 4ὐἰγύπτου. Ζμαθὼν δὲ 
Κῦρος, ὁ τῆς ᾽άλεξανδρείας ἐπίσκοπος., τὴν τούτων ὁρμὴν ἐσπού- 

ὁασεν, καὶ φοβούμενος τὴν πλεονεξίαν αὐτῶν πώκτα στοιχήσας 

ὑπισχνεῖται ὅτι i µυριάδας δηναρίων κατ ἔτος παρέξει αὐτοῖς 7 

Αἴγυπτος καὶ χρυσίον διὰ τὰς ὁρισθείσας ἐνοχὰς πέµψει. καὶ ταῦτα 
παρασχὼν διὰ τριῶν ἐτῶν ἀμέτοχον ἔστησε τῆς ὀλέθρου τὴν Ai- 
γυπτον.» κατηγορεῖται δὲ ὁ Κῦρος ἐπὶ τοῦ βασιλέως, ὡς τὺ Ίρυ- 
σίον τῆς αἰγύπτου τοῖς Σαρακηνοῖς δούς: καὶ ἀποστείλας μετ ὀργῆς 

τοῦτον µετεπέµψατο, Μανουὴλ δέ τινα ᾽άρμένιον τῶ γένει ἐκπέμπει 
αὐγουστάλιον. πληρωθέντος δὲ τοῦ χρόνου, of τῶν Σαρακηνῶν 

πράκτορες παρεγένοντο Λλαβεῖν τὺ χρυσίον. ὁ δὲ Μανουὴλ ἀπράκτους 
αὐτοὺς ἐξελαύνει λέγων, ὅτι "obx siut ἐγὼ Κῦρος ὁ ἄοπλος. ἵνα 
τέλη ὑμῖν παράσχω, ἀλλ ἐγὼ ἕνοπλός εἰμι.. τούτων δὲ ἀπελθόν- 
των, εὐθέως ὁπλίζονται o( Σαρακηνοὶ κατ 4ὐγύπτου καὶ συν- 
άφαντες κατὰ Μανονὴλ πύλεμον ἀπελαύνουσι τοῦτον, αὐτὺς δὲ μετ) 

ὀλίγων τινῶν εἰς ᾽ἀλεξάνδρειαν διασώζεται. τότε οἵἳ Σαρακηνοὶ 

ἐφορολόγησαν τὴν ἴγυπτον. ἀκούσας δὲ "Ηράκλειος τὰ πραχθέντα 
ἀποστέλλει Kogov πρὺς τὸ πεῖσαι αὐτοὺς ἀναχωρῆσαι τῆς 4ὐγύπτου 
τῷ πρώτῳ στριχήµατι’ καὶ ἀπελθὼν ὁ Κῦρος εἰς τὴν παρεμβολὴν 
τῶν Σαρακηνῶν ὑπεραπελογεῖτο ὡς ἀναίτιος ὢν τῆς παραβάσεως, 

καὶ εἰ βούλοιντο τὴν προτέραν δυμφωνίαν ὄρκοις βεβαιῶσαι. πρὺς 

1 Αἰμέσης d. — τοὺς Άραβας κ. — consilio facto A. —  4όον d ὅλου ο 
Ἰουλίου yz. — 1 ἀντωπῆσαι x Georg. ἀντοπῆσαι em ἀνοπῆσαι Í ἀντιπροσω- 
πῆσαι z Taf. — 8 βαλλόντες g. — τὰ στενώµατα d. — Hiermuchthan A Ἱερ- 
μουχθοῦρ Ἱερμοχθᾶ h. Ἐρμουχθά f. "Eouoy9à (sine acc. ct spir. c) ex Ἔρμοχθα 
sine acc. m. — 9 στρατιωτῶν h. — 12 κατ 4ἴγυπτον y. — 129 μαθὼν--- 18 τὴν 
Aiyvnrov add. ex A paulo aliter ac Τα. — 18 κατηγορεῖτο Taf. — Κύρος ez. 
— 19 δούς] διδόντος h διαδόντος g. — μετ ὀργῆς om. f. — 21 τοῦ om. Taf. — 
29 τοῦ λαβεῖν vulg. Taf. — 23 Κύρος efz. — 24 παρασχῶ hy sine acc. c. — 25 κατὰ 
τῆς Αἰγύπτου x. — 26.917 ust ὀλίγους τινάς z. — 38 τὴν Αἴγυπτον add. er 
dÀ om. rell. — προὔταχθέντα f. — 929 Κύρον y. — αὐτόν h. — 30 Κύρος yx. 
— 31 ὑπεραπολογεῖτο cby. — τῆς om. em. — 32 πρὸς delet "Taf. 
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τούτοις o( Σαρακηνοὶ οὐκ ἐπείσθησαν Λέγοντες τῷ ἐπισκόπω" "δύνη 
τοῦτον τὺν παμµεγέθη στύλον καταπιεῖν: ὁ δὲ εἶπεν: "οὐκ ἐν- 
δέχεται... ἔφησαν δέ: "οὐδὲ ἡμῖν ἐνδέχεται ἀναχωρῆσαι τῆς «ἱ- 
γύπτου ἔτι. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων ᾿4ράβων 
«fn σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὸς 
Soxt. ἔτη qu£. Ηράκλειος Οὔμαρος 

ἔτη λα. ἔτη if. 
κα. gm. ^ 

Keovoravr.  “Ἱεροσολύμων ᾽άλεξανδρείας 
ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Σέργιος Σωφρόνιος Κῦρος 
Ey κθ’. ἔτη y. Erg ν΄. 
xf. y. y. 

Tovro τῷ ἔτει ἐπεστρώτευσεν Οὔμαρος κατὰ Παλαιστίνης, καὶ 

παρακαθίσας τὴν ἁγίαν πόλιν διετῆ χρόνον παρέλαβεν αὐτὴν Aóyo* 

25 

30 

Σωφρόνιος γάρ. ὁ "IcgocoAUpov ἀρχιερεύς., λόγον ἔλαβε πάσης Πα- 
λαιστίνης ἀσφαλείας. εἰσελθὼν δὲ Οὔμαρος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν 

τριχίνοις ἐκ καµήλων ἐνδύμασιν ἠμφιεσμένος ἐρρυπωμένοις ὑπό- 

κρισίν τε σατανικὴν ἐνδεικνύμενος τὺν ναὺν ἐξήτησε τῶν Ιουδαίων. 

ὃν ᾠκοδόμησε Σολομών, προσκυνητήριον αὐτὺν ποιῆσαι τῆς αὐτοῦ 
βλασφημία». τοῦτον ἰδὼν Σωφρύνιος ἔφη: "£x ἀληθείας τοῦτό 

ἐστι τὺ βδέλυγµα τῆς ἐρημώσεως ro ῥηθὶν διὰ «{ανιὴλ τοῦ προ- 

φήτου ἐἑστὺς ἐν τόπω ἁγίω.' πολλοῖς τε δάκρυσι τὸ Χριστιανῶν 

φῦλον ἐπωδύρετο τῆς εὐσεβείας Ó πρόµαχος. ὄντος δὲ αὐτοῦ ἐν τοῖς 

ἐκεῖσε, παρεκάλεσεν αὐτὺν Ó πατριάρχης δέξασθαι παρ αὐτοῦ σιν- 

δύνιον σὺν ἐνδύματι ἐνδύσασθαι. ὁὃ δὲ οὐκ ἠνέσχετ ἐνδύσασθαι 
αὐτά. µόγις οὖν ἔπεισε φορέσαι, ἕως οὗ ἐπλύθησαν τὰ ἵμάτια αὐτοῦ, 

καὶ πάλιν ἀπέστρεφεν αὐτὰ τῷ Σωφρονίῳ καὶ ἐφόρεσε τὰ ἴδια. ἐν 
τούτοις ἀπεβίω Σωφρόνιος, ὁ λόγω καὶ πράξει τὴν Ἱεροσολύμων 
κατακοσµήσας ἐκκλησίαν καὶ κατὰ τῆς Ηρακλείου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 
Μονοθελητῶν κακοδοξίας ἀγωνισάμενος Σεργίου καὶ Πύρρου. 

Tà à' αὐτῷ ἔτει ἀπολύει Οὔμαρος rov Ἰὰδ εἰς Συρίαν, καὶ 
tor *- - , ER 
ὑπέταξε πᾶσαν τὴν Συρίαν τοῖς Σαρακηνοῖς. 

9 ὁ δὲ εἶπεν om. ο. — 8 οὐδὲ om. £, — δέχεται f. — 4 ἔτι om. ο. — 
Περσῶν βασιλεὺς Ὁρμίσδας ἔτη τα’ post ἔτι add. cz. — v. v. 5—14 om. m. — 
7T! Οὔμαρης g. — 12? Κύρος efz. — 16 παρακαθήσας y. — 17 γάρ] δέ g. — 
18 ἀσφαλείας scr. er A ἀσφαλέστατον codd. πρὸς τὴν πάσης Παλαιστίνης 
ἀσφάλειαν Taf, — 19 ἐρρυπωμένοις om. x. — 30 τε om. h. --- (ósiv post Ίου- 
δαίων add. z. — 91 Σολομῶν z. — 92 τοῦτον] hoc A. — τοῦτον δὲ (ügv y. — 
923 διὰ τοῦ «4. m. — 34 ἑσεώς gx. — τὸ] τῶν y. — 25 goioriusixóv d. — 
ἀποδύρετο y ἀπεδύρετο z. — 38 φορέσαι αὐτόν z. — ἐπλήθυσαν hy. — 29 av- 
έστρεψε τὰ τοῦ Σωφρονίου Taf. — 30 ὁ Xog.z. — 31 τῆς om. xy. — 32 xaxo- 
δόξων h. — Xroyíov καὶ Πύρρου om. d. — Πύρου c. — 83 τῷ αὐτῷ δέ z. — 
"laà f sine acc. ce, — 84 τοῖς om, z. 
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κζ. y. xy. ὅ. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἦλθεν Ἰωάννης, ὁ ἐπίκλην Καταίας. ὁ ἐπίτρο- 

zoe Ὀσροηνῆς πρὺς làÓ εἰς Χαλκίδα, καὶ ἐστοίχησε δοῦναι αὐτῷ 

κατ᾽ ἐνιαυτὺν δέκα µυριάδας νομισμάτων, τοῦ μὴ περᾶσαι TOv 

Εὐφράτην., µήτε εἰρηνικῶς, µήτε πολεμικῶς, ἕως οὗ τὴν ποσύτητα 

τοῦ χρυσίου ἀποδίδωσιν. ἐπὶ τούτοις Ἰωάννης εἰς Ἔδεσαν ἀνέστρεψε 

καὶ τὸν ἐνιαύσιον φύρον ἀνύσας πρὺς ἸΙὰδ ἐκπέμπει. Ηράκλειος δὲ 
τοῦτο ἀκούσας ὑπαίτιον ἔκρινε vOv Ιωάννην ὡς ἄνευ τῆς βασιλικῆς 
εἰδήσεως τοῦτο πεποιηκότα, καὶ τοῦτον μεταπεμφάμενος ἐξορίαᾳ κατ- 
έκρινεν. ἀντ᾽ αὐτοῦ δὲ ἐκπέμπει Πτολεμαῖόν τινα στρατηλάτην. 

, 

xy. 0. x0. ε. 

Τούτῳ τῷ ἔτει παρέλαβον οὗ "4oefto τὴν ᾿άντιόχειαν. καὶ 
ἐπέμφῦθη Μαυῖας ὑπὸ Οὐμάρου στρατηγὸς καὶ ἀμηρᾶς πάσης τῆς 

ὑπὸ τοὺς Σαρακηνοὺς χώρας ἀπὺ Αὐγύπτου ἕως Εὐφράτου. 

Α. Μ. 6150 Κόσμου TZ; Δείας — 'Pouaíov  ᾿Αράβων  Κωνσταντ. ᾽4λεξανδρείας 

522 Ἡ 

ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὸς  ἐπίσκοπος  ἐπίόκοπος 
spi. ἔτη χλ. Ηράκλειος Οὔμαρο Πύρρος Κῦρος 

ἔτη λα. ἔτη τῷ’. &y y. ἔτη |. 
x$. ε. α.. e. 

Τούτω τῷ ἔτει ἐπέρασεν ἸΙὰδ πᾶσαν στρατιὰν τὺν Εὐφράτην καὶ 
καταλαμβάνει τὴν Ἔδεσαν. οἳ δὲ ᾿Εδεσηνοὶ ἀνοίξαντες ἔλαβον λόγον 
σὺν τῇ χώρα καὶ τῷ στρατηλάτῃ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ ᾿Ῥωμαίοις. καὶ 
ἀπέρχονται ἐπὶ Κωνσταντίαν, καὶ πολιορκήσαντες αὐτὴν αἱροῦσιν 
αὐτὴν πολέμω καὶ τ΄ “Ρωμαίους ἀνήλωσαν. καὶ ἐκεῖθεν ἀπῆλθον εἰς 
T0 «αρᾶς καὶ ταύτην λαμβάνουσι πολέμω καὶ πολλοὺς ἐν αὐτῇ 
ἀπώλεσαν' καὶ οὕτω πᾶσαν τὴν Μεσοποταμίαν παρέλαβεν Ἰάδ. 

1 xL (xs y). Υ. κη’. α΄. X. qj. codd. — v. v. 2—10 om. d. — 2 τὸ ἐπί. f. 
— Κατέας g et f sed ἑ sec. m. in lit, — ὃ Ὀσροϊνης sine acc. ο 'Osgoivic f 
Ὀσρωΐνης: em 'Potvie g. — Hiad A Ἰαδ sine acc. e Ἴασδον ef Ἰασδόν z 
Σέίασδον m. — Χαλκίδα gA Χαλκήδα h Χαλκηδόνα cy. — ior. δὲ δοῦναι c. 
— b Εὐφράτην µήτε μήτε εἰρηνικῶς lacuma dimidii fere versus inter μήτε εἰ 
μήτε interposita f — µήτε πολεμικῶς om. cy. — 6 Ἔδεσσαν em. — 57 Hiadum 
A Ἰαδ sine acc. c. ἸΙάσδον ef Ἰασδόν z Ἰασδον sine acc. m. — 8 τῆς om. c. 
— 11 xq. X. κ’. B. &. 9, codd. — 13 Maviag em. — ἀμηράς dfm sine acc. 
ce, — 14 ὑπὸ τῶν Σαρακηνῶν yz. ὑπὸ τοῖς Σαρακηνοῖς Taf. — ἕως τοῦ 
Ἐύφραάτου z. — Περσῶν βασιλεὺς Ὁρμίσδας (Ὁρμ. y) ἔτη ια post. Εὐφράτου 
add. codd. — 115 Πύρος c. — 17" Κύρος gy sime acc. ο. — 30 ἐπέρασεν Com- 
befis ex A ἐπεστράτευσεν codd. — Ἰάδ (sine acc. c) x Ἴαδος y T&idog (οδός h) 
ΣΑ. — οὖν πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ Taí πᾶσαν στρατείαν codd. πάσῃ στρα- 
τιᾷὃ — 91 Αἴδεσαν ο. — ᾿Εδεσινοί yz Αἰδεσηνοίκ. — 99 καὶ τοῦ στρατηλάτου 
καὶ τῶν ---Ῥωμαίων z. — 38 Κωνστάντιαν z. — αἴρουσιν ο] αἴρουσιν degm. 
— 94 ἀπῆλθον laf. abierunt Α. ἀνῆλθον xy ἠλθον z. — 26 τὸ om. z. — 
deg&g dy Ari sine acc. c. «ἀαρές g «άρας Taf. — 26 Ιάδ x "Iaidog efzA 
Ἴαδος m. 
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io νι ο 
Τούτῳ τῷ irt ἐπεστράτευσαν οὗ Σαρακηνοὶ κατὰ Περσίδος καὶ 

συνάπτουσι πύλεμον μετ αὐτῶν, καὶ νικήόαντες κατὰ κράτος πάν- 

τας τοὺς Πέρσας ὑπέταξαν. Ὁρμίσδας δέ. ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς, 

φυγῇ χρησάµενος ἐπὶ τοὺς ἐνδοτέρους Π]έρσας ἀφεὶς τὸ βασίλεια 

κατέλαβεν. οἱ δὲ Σαρακηνοὶ ἠχμαλώτευσαν τὰς τοῦ Χοσρόου Όυγα- 
τέρας μετὰ πάσης τῆς βασιλικῆς ἀποσκευῆς' καὶ ἤχθησαν πρὸς Οὔμαρον. 

αὐτῷ δὲ τῷ χρόνω ἐκέλευσεν Οὔμαρ ἀναγραφῆναι πᾶσαν τὴν 

ὑπ) αὐτὺν οἰκουμένην. ἐγένετο δὲ ἡ ἀναγραφὴ ἀνθρώπων καὶ κτη- 
νῶν καὶ φυτῶν. 

λα. f. y. qm. 

Tovro τῷ ἔτει τελευτᾷ "Ηράκλειος ὁ βασιλεὺς μηνὶ Μαρτίω, 

ἰνδικτιῶνος ιδ”. ὑδεριάσας, βασιλεύσας ἔτη Λ΄ καὶ µῆνας v. βασιλεύει 

δὲ μετ αὐτὺν Κωνσταντῖνος, ó υἱὸς αὐτοῦ, µῆνας δ’, καὶ φαρµα- 
^ Lj * F, - *, c - , , 5 κευθεὶς ὑπὸ Μαρτίνης, τῆς αὐτοῦ μητρυιᾶς., καὶ Πύρρου πατριάρχου 

τελευτᾷ. καὶ βασιλεύει ᾿Ηρακλωνᾶς, ὁ Μαρτίνης υἱός, σὺν τῇ μητρὶ 
Μαρτίνῃ. 

Ῥωμαίων βασιλεὺς ᾿Ηρακλωνᾶς μῆνας c. 
Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Παῦλος ἔτη ip. 

α. qw. α. 9. 

Tovro τῷ ἔτει παραλαμβάνει Mevíag Καισάρειαν τῆς Παλαι- 

στίνης μετὰ ἑπταετίαν τῆς πολιορκίας αὐτῆς' καὶ κτέννει ἐν αὐτῇ 
Ῥωμαίους χιλιάδας ἑπτά. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἁπώσατο ἡ σύγκλητος ᾿Ηρακλωνᾶν ἅμα Mag- 
τίνῃ τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ Βαλεντίνῳ" καὶ ἐγλωσσοκόπησαν Μαρτῖναν, 
καὶ ἐρρινοκόπησαν ᾿Ηρακλωνᾶν., καὶ ἐξορίόαντες αὐτοὺς ἀνεβίβασαν 
Κώνσταν, υἱὸν Κωνσταντίνου, ἔγγονα Ηρακλείου, ἐπὶ τῆς ἀρχῆς' 

καὶ ἐκράτησεν ἔτη xf. Πύρρου δὲ ἐκβληθέντος τῆς ἐπισκοπῆς, 

1 τα’. X. s. B. C. ey. — 2 τὴν Περαίδα 1. — 4 ὑπέταξεν y. — Ὁρμίσδας 
xy. — 5 II. εἰς τὰ βασίλεια ἐχώρει v. II. ἐν τῇ βασιλείᾳ (om. κατέλαβεν) κ II. κατ- 
έλαβεν (om. εἰς τὰ βασίλεια) y dimisit regalia A ἀφεὶς τὰ βασίλεια ἐχώρει Taf. — 
6 τὰς om. h. — τοῦ om. y. — 7 μετὰ πάσης ΣΑ ἅμα Xy. — σκενῆς em. — 
καὶ om. h. — 8 Οὔμαρ ΣΑ Οὔμαρος xy. — 9 ὑπ αὐτὸν om. h ὑπ αὐτῷ 

Taf. — οἰκουμένην] γῆν κρατουµένην d. — ἡ om. h. — 18 4 codd. — ὑδριά- 
σας g ὑδεριάσας anie μηνὶ v. 13 imser. X. — µῆνας εἰ} (ab Octobrio scil. ad 
Martium) µῆνας ( z µῆνας (sine numero) y μῆνα d μηνᾶ -ο, — 14 d»r' 
αὐτοῦ x. — φαρμαχθείς d. — 15 Πύρου gx. — 16 ὁ τῆς Magr. víóg κ ὁ víog 
Μαρτίνης m. -- 18 Ἡρακίωνάς em. — µῆνας ἕ c. — 90 «'.m. 9. «.cy 
numeros om, g. — v. 0. 21—93 post p. 342, 3 collocat d. — 21 Μανϊάς em  Matag 
E. — τῆς Om. y. — 99 κτέννει g κτέννη e κτένει em. κταίνει h. κτείνει ἆ et 
Sec. m, f. — iv αὐτῇ dzA ἐν αὐτῷ c om. y. — 34 τῷ δὲ αὐτῷ χρόνῳ z. — 
25 rjj om. y. — Βαλλεντένῳ cef. — Μαρτίναν fmz. — 26 ἐρινοκόπησαν codd. — 

A. M. 6131 
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ἐξορίσαντα c. — 97 Κώνσταν om. f. — ἔγγονον d et sec. m. f. — 28 Πύρου dg. 
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ἐχειροτονήθη πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παῦλος πρεσβύτερος 

καὶ οἰκονόμος «τῆς ἐκκλησίας» μηνὶ Ὀκτωβρίῳ ὑνδικτιῶνος w^, ἐπι- 

σκοπήσας ἔτη ιβ. 

Κόσμου Τῆς Ῥωμαίων - Αράβων  Κωνσταντ. ᾽άλεξανδρείας 
Fr Θείας βασιλεὺς ἀρχηγὸς ἐπίσκοπος  ἐπίσκοπος 

,SgÀÓ.  σαρκώσεως Κώνστας Οὔμαρος Παῦλος Κῦρος 
ἔτη χλδ.  ἔτη x. ἔτη iB. ἔτη iB. ἔτη i. 

α. 9. B. bd 

Tovro τῷ ἔτει βασιλεύσας Κώνστας πρὺς τὴν σύγκλητον ἔλεγεν' 

τοῦ ἐμὲ γεγεννηκότος πατρὺς Κωνσταντίνου, ὃς ἐπὶ ζωῆς τοῦ ἰδίου 

πατρός, ἐμοῦ δὲ πάππου. Ἡρακλείου (xavóv σὺν αὐτῷ ἐβασίλευσε 

χρόνον, μετὰ τοῦτον δὲ καὶ λίαν βραχύν' τὰς γὰρ χρηστοτάτας 

ἐλπίδας ὁ Μαρτίνης, τῆς αὐτοῦ μητρυιᾶς, φθόνος συνδιατµήξας τοῦ 
ζῆν ἀπήλλαξεν, καὶ τοῦτο διὰ ᾿Ηρακλωνᾶν, τὸν ἐξ αὐτῆς καὶ 'Hoa- 
κλείου ἀθεμίτως γεγεννημένον ἣν μάλιστα μετὰ τοῦ τέκνου ἡ ὑμε- 

τέρα σὺν δεῷ ψῆφος τῆς βασιλείας δικαίως ἐξέβαλεν, πρὺς tO μὴ 
ἰδεῖν ἐκνομώτατον τὴν βασιλείαν Ρωμαίων. τοῦτο µάλα ἐγνωκυῖα ἡ 

ὑμετέρα ὑπερφυὴς σεµνοπρέπεια. διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς ἔχειν συµ- 

βούλους καὶ γνώµονας τῆς κοινῆς τῶν ὑπηκόων σωτηρίας. ταῦτα 

εἰπὼν ἀπέλυσε τὴν σύγκλητον δωρεαῖς «δαψιλέσι φιλοτιμησάµενος. 

δι ον oo am. 

Τούτω τῷ ἔτει ἤρξατο Οὔμαρ οἰκοδομεῖν τὸν ναὺν ἐν Ἱερου- 

σαλήμ, καὶ οὐχ ἵότατο τὸ κτίσμα ἀλλὰ κατέπιαπτεν' πυθοµένῳ δὲ 
τὴν αἰτίαν εἶπον οἱ ἸΙουδαῖοι ὅτι" "àv τὸν σταυρὺν τὺν ὄντα ἐπάνω 

τοῦ ναοῦ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν οὐκ ἐπάρητε, οὐ στήκει TO κτίσμα.” 
ἔνεκεν ταύτης τῆς ὑποθέσεως ἐπήρθη ὁ σταυρὸς ἐκεῖθεν., καὶ οὕτω 
συνεστάθη αὐτῶν 5 οἰκοδομή. διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν πολλοὺς σται- 
ροὺς κατήγαγον of µισόχριστοι. 

9 τῆς ἐκκλησίας add: ex A: oeconomus ecclesiae om. codd. — á codd. — 
i£ om. y spatio duarum fere literarum vacuo relicto s' h. — 6ἳ σρλα y. — 
1? λα y. — 6*5 Κύρος cgy. — v. 8 om. g. — 8* f' c. — 10 γεγενηκότος h. γεν- 
»5xótog em. — ὡς 5. — 11 σὖν αὐτῷ] ust αὐτοῦ X. — 19 μετὰ τούτου y 
μετ) αὐτόν d. — βραχύ dhm. — χρηστότητας h. — 18 συνδιατήξας c. — 
14 τούτω g. — 15 γεγενηµένον fmz factus est A, — µετά] μὲν τὰ h om. m. — 
16 δικαίως om. x. — ἐξέβαλλεν g. — 17 ἐκνομωτάτων Combefis ἐκνομώτατον 
(ἄνδρα διιθύνοντα) τὴν fac.? — τοῦτο δὲ u. z. — nale x μάλ]α ᾳ μέγα y 
μεγάλα h. — 19 σωτηρίας om. y. — 90 δαφιλέσι add. ex A: donis dapsilibus 
om. codd. — 33 Οὔμαρ ΣΑ Οὔμαρος xy. — ἐν om. fx. — τὸν vaóv iv Ἱερου- 
σαλήμ] τὸ µασγίδην (µαγίσδην m) τῶν Σαρακηνῶν, ἐν j πρώην ὑπῆρχεν ὁ Σο- 
λωμωνιακὸς ναὸς ὁ τῶν Ιουδαίων em. — 38 οὐκ codd. — τὸ om. fm, — ἀλλ) 
ἐκατέπιπτεν y. — 95 ἐπάρετε y ἐπάρηται bh. — οὐ στίκει y οὐκ [or c οὐχ 
ἴσταται d, — 927 αὐτῷ legit A. 
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Αλεξανδρείας ἐπίσκοπος Πέτρος ἔτη {. A. M. 6136 
y. iw. ὃ. «. 

Tovro τῷ ἔτει ἐστασίασε Βαλεντινιανὺς 0 πατρίκιος κατὰ Κών- 
σταντος, καὶ πέµψας ὁ βασιλεὺς τοῦτον ἀνεῖλε καὶ τὺν λαὺν εἰς 

τὴν ἑαυτοῦ εὔνοιαν µετήγαγεν. καὶ ἔκλειψις ἡλίου ἐγένετο μηνὶ 525 5 

«Ιίω πέµπτῃ, ἡμέρα ἕκτῃ, ὥρα ἐννάτῃ. 

9. 4B. ε. p. A. M. 6137 

Tovro τῷ ἔτει ἐδολοφονήθη Οὔμαρ, ὁ τῶν Σαρακηνῶν άρχη- 

γός, μηνὶ zo ἡμέρα & ὑπό τινος Ιέρσου µαγαρίου. προσκυ- 

νοῦντα γὰρ αὐτὸν εὑρηκὼς ἐκέντησε κατὰ γαστρὺς διελάσας TO ξίφος 
καὶ οὕτω τοῦ ζῆν ἀπήλλαξεν ἀμηρεύσαντα ἔτη ιβ. καὶ μετ αὐτὺν 

ἵσταται Οὐθμάν., ὁ τούτου συγγενής, ὁ υἱὸς τοῦ Φάν. 

e 

I) 

"Aoáfev ἀρχηγὸς Οὐθμὰν ἔτη {. A. M. 6198 
&. «. e. y- 

15 Toro τῷ ἔτει ἐστασίασε Γρηγόριος Ó πατρίκιος qguxijg σὺν 145 v 
τοῖς "ἄφροις. 

Κόσμου  ΊΤῆς θείας Ῥωμαίων  ᾿άράβων Κωνσταντ Ἅ᾿άλεξανδρείας A. M. 6139 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὺς  ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

ςρλθ’. uy 18’. Κώνστας Οὐθμὰν Παῦλος Πέτρος 
20 ἔτη x£. ἔτη (C. ἔτη iB. ἔτη i. 

«€. B. Oi à. 

Tovro τῷ ἔτει γέγονε κατὰ τῆς γῆς ἄνεμος βίαιος καὶ πολλὰ 

φυτὰ ἐξερρίζωσε καὶ παμµεγέθη δένδρα ἀνέσπασε πρόρριζα. καὶ 
πολλοὺς στύλους κιονιτῶν κατέβαλεν. τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει ἐπεστράτευ- 

25 σαν Σαρακηνοὶ τὴν ᾽φρικὴν καὶ συμβαλόντες τῷ τυράννῳω Τρη- 
γορίῳ τοῦτον τρέπουσι καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ κτέννουσι «καὶ τοῦτον 
τῆς ᾿άφρικῆς ἀπελαύνουσιν» καὶ στοιχήσαντες φόρους μετὰ τῶν 
άφρων ὑπέστρεψαν. 

ὃς X. wx. 4. . A. M. 6140 

30 Τούτῳ rà ἔτει ἐπεστράτευσε Mevteo διὰ θαλάσσης τὴν Κύπρον; 

eye δὲ σκάφη cw καὶ παρέλαβε Κωνσταντίαν σὺν τῇ νήσω πάσῃ, 525 v 

3 Βαλλεντινιανός 6 Βαλεντιαγός m Αλλεντινιανός f. — 0 ἔννοιαν h om. 
f. — ἔλλειψις h. — γέγονεν g. — 6 Zcexeufoía f. — 8 Οὔμαρ scr. er A. Οὔὕ- 
µαρος codd. — 9 μηνὶ dío [ d ὅ om. rell. — 11 τὸ fjv g. — ἀμηρεύσας g 
ἀμηρατεύσαντα h. — 12 Οὐθμάν f Οὐθμέν e Οὖθμά m. — dàv g Agív 
em. — v. 13 om. y. — 18 Αράβων ἀρχηγός om. ο. — Οὐθμᾶν z. — v. 14 om. 
cy. — v. v. 11—21 m sie: Agde» ἀρχηγὺς Οὐθμὰν ἔτη v. «ρλδ’. χ1δ’. c. f. 
£. 9. reliqua omnia omittit, — 191 et 193 ςρλδ’. χλδ'. y. — 19* Οὐθμᾶν z sine 
acc. ο. — v. 91 om, g. — 28 ἐξερίζωσεν codd. — πρόριζα cem om. d. — καὶ 
Om. y. — 34 στύλους κιονιτῶν scr. e Georg. Mon. p. 588 στύλους κιόνων XZ 
κιόνων στύλους y columnas columnatorum monachorum scripsisse videtur A. 
—.9b5 τῇ Αφρικῇ κ. — 26 κτέννουσι efx κτένουσι gm κταίνουσι h. — 926 καὶ 
τοῦτον —27 ἀπελαύνουσιν add. cx A: et hunc ab Africa pellant. om. codd. — 
30 Μαύΐας cm. — τῇ Κύπρῳ z. 
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Α. M. 6143 
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καὶ ταύτην ἐλυμήνατο. ἀκούσας δὲ καὶ Κακόριζον κουβικουλάριον 

x«t αὐτοῦ μετὰ πλείσότης δυνάµεως ᾿Ρωμαϊκῆς ἐρχόμενον ἀνέπλευσε 
κατέναντι ᾿ἀράδου, καὶ καθορµίσας τὴν ἑαυτοῦ ναυστολίαν τὴν 
πολίχνην τῆς νήσου, τὺν Κάστελλον., ἐπειρᾶτο παραλαβεῖν παντοίαις 

μηχαναῖς χρώμενος. μηδὲν δὲ ἐξισχύσας πέµπει πρὺς αὐτοὺς ἐπί- 
σκοπόν τινα, Θωμάριχον τοὔνομα, ἐκφοβῶν αὐτοὺς ἀφιέναι τὴν 

πόλιν καὶ ὑποσπόνδους εἶναι, ἐξιέναι δὲ τῆς νήσου. ὡς οὖν πρὸς 

αὐτοὺς εἰσήει ὁ ἐπίσκοπος, τοῦτον ἐκράτησαν ἔνδον, Μαυΐα δὲ οὐκ 

εἶξαν. καὶ δὴ ἀνονήτου γενομένης τῆς κατὰ ᾿4ραδον μας 

ἀνέστρεψεν ἐν «{αμασκῷ, ἐπεὶ ὁ χειμὼν κατέλαβεν. 

q. ὅ. 9. c«. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε Μαυΐας κατὰ τῆς ᾿4ράδου σφο- 
ὁρῶς παραταξάµενος., καὶ ταύτην Λόγω παρέλαβεν εἰς τὸ κατοικεῖν 

296 P αὐτοὺς ἔνθα βούλονται" τὴν δὲ πόλιν ἐνέπρησε καὶ ἀπετείχισεν, καὶ 

τὴν νῆσον ἀοίκητον κατέστησεν ἕως τοῦ νῦν. 
Τῶ ὃ) αὐτῷ ἔτει γέγονεν ἐν ᾿Ρώμῃ σύνοδος ὑπὺ Μαρτίνου τοῦ 

πάπα κατὰ τῶν Μονοθελητῶν. 

δι ο ὃς f. 

Tovro τῷ ἔτει «Βουσοὺρ) στρατοπεδάρχης σὺν τοῖς "4ραψιν 

551 B ἐπεστράτευσε κατὰ Ἰσαυρίας: καὶ κτείνας πολλοὺς ἠχμαλώτευσε καὶ ? 
μετὰ πεντακισχιλίων δεσµίων ὑπέστρεφεν. πέµπει δὲ ὁ βασιλεὺς 

Κώνστας Προκόπιόν τινα πρὺς Μαυΐαν ζητῶν εἰρήνην. ὃ καὶ γέ- 

10 

15 

5 

γονεν ἔτη B, Γρηγόριον, υἱὸν Θεοδώρου, λαβὼν Μαυῖΐας ἐνέχυρον 

ἐν {αμασκῷ. 
be Wu μαι d 

Toro τῷ ἔτει ἐστασίασε Πασαγνάθης., ó τῶν ᾽άρμενίων πατρί- 

χιος, τῷ βασιλεῖ καὶ σπονδὰς μετὰ Mavíov πεποίηκε δεδωκὼς αὐτῷ 

καὶ τὸν ἴδιον υἱόν. καὶ ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ἦλθεν ἕως Καισαρείας 

Καππαδοκίας καὶ ἀπελπίσας τῆς ᾽άρμενίας ὑπέστρεψεν. 

Α. Μ. δι Κόσμου — Tc Δείας Ῥωμαίων Αράβων  Κωνσταντ ᾽άλεξανδρείας 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὺς  ἐπίσκοπος  ἐπίόκοπος 

σομό’. ἔτη quí. Κώνστας Οὐθμὰν Παῦλος Πέτρος 
ἔτη κζ’. ἔτη κ’. ἔτη ιβ’. ἔτη (f. 

μα”. E. ip. e. 

1 καὶ κόριζον f Κακόριζον (om. καθ 2. — 3 κατὰ ἐναντία (κατ ἐν. m) 
Ῥόδου y καταέναντι ἀρόδου (sic) c. — καθορμήσας y. -- τῇ ---"ναυστολίᾳἩ — 
8. 4 τῇ πολίχνῃ X τὴν πολέχνη em. — 6 αὐτόν ο. — 9 yevouévov yz. — ῥά- 

δου e ῥόδου m. — 13 ῥόδου em, — 18 proeliaturus A. — 14 βούλωνται cg. 
— 17 πάππα g. — 19 Βουσοῦρ add. er Α om. codd. — 20 ᾖχμαλώτευσε καὶ 
om. À. — 921 μετὰ £' δεσµίους g. — 22 Μαύϊαν et 35 Maviag em, — v. 0. 25— 
29 om. xy. — v.v. 80—84 Inter principem Arabum et episcopum Constant. y 
add.: ᾿Ῥώμης ἐπίσκοπος Μαρτίνος ἔτη η cz: Ῥώμης ἐπίσκοπος Magrivog ἔτη. 
— 533 χμθ΄ ο, — 32* Οὐθμᾶν z sine acc. c. — v. 84 om. g. 

ι5 σι 

30 
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Τούτῳ τῷ ἔτει Γρηγόριος, ἀδελφιδὺς "HoexActov, £v ᾿Ηλιουπόλει 
ἀπέθανε καὶ σμυρνισθεὶς εἰσήχθη ἐν Κωνσταντινουπόλει. τῷ Ó' 
αὐτῷ ἔτει κόνις ἐξ οὐρανοῦ κατηνέχθη, καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσε 

τοῖς ἀνθρώποις. 

5 Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Πέτρος ἔτη iff. A. M. 6145 
Παῦλος τελευτᾷ καὶ Πύρρος πάλιν ἀπεκατεστάθη μῆνας δ΄ ἡμέρας xy. 

" SEE CE S 

Toíro τῷ ἔτει Mavíag τὴν 'Pódov καταλαβὼν καθεῖλε τὸν 

κολοσσὺν 'Pódov μετὰ ατξ ἔτη τῆς αὐτοῦ ἱδρύσεως, ὃν Ἰουδαῖός 
10 τις ὠνησάμενος ἔμπορος ᾿Εδεσηνὺς ἐννακοσίας καµήλους ἐφύρτωσεν 55 n 

αὐτοῦ τὸν χαλκόν. τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει "4βιβος, ὁ τῶν ᾿4ράβων στρα- 
τηγός., τὴν ᾽άρμενίαν ἐπεστράτευσε καὶ περιτυχὼν Μανυριανόν, τὸν 

τῶν Ρωμαίων σὄτρατηγόν, καταδιώκει αὐτὸν ἕως τῶν Καυκασίων 

ὀρέων καὶ τὴν χώραν ἐληϊΐσατο. 

15 wy. 9. β. A. M. 6146 

« Tovro τῷ ἔτει ἐπέτρεψε Μαυΐῖας γενέσθαι ἐξόπλισιν μεγάλην 25; v 

τῶν πλοίων πρὺς τὺ ἀνελθεῖν τὸν στόλον αὐτοῦ κατὰ Κωνσταντι- 

νουπόλεως. ἡ δὲ πᾶσα ἑτοιμασία ἐν Τριπόλει ἦν τῇ κατὸ Φοινίκην. 
τοῦτο δὲ Θεασάμενοι δύο ἀδελφοί τινες φιλόχριστοι ἐν Τριπόλει 

?0 καταµένοντες. υἱοὶ Βουκινάτορος, ζήλω Θεοῦ τρωθέντες ἐπὶ τὺ 

δεσμωτήριον τῆς πόλεως ὥρμησαν (εἶχε δὲ πλῆθος δεσµίων 'Po- 
μαίων) καὶ διαρρήξαντες τὰς πύλας καὶ τοὺς δεσµίους λύσαντες ἐπὶ 

τὸν ἀμηρᾶν τῆς πόλεως ὥρμησαν, καὶ κτείναντες αὐτόν τε καὶ τοὺς 

σὺν αὐτῷ καὶ τὴν ἀποσκευὴν ἅπασαν πυρὶ καταναλώσαντες ἐπὶ τὴν 
25 Ῥωμανίαν ἀπέπλευσαν. πλὴν οὐδ οὕτως τῆς αὐτῆς ἐπαύσαντο 

ἐξαρτήσεως" ἀλλ᾽ ὁ μὲν Μαυῖας στρατεύει ἐπὶ Καισάρειαν Καππα- 

δοκίας. ᾿4βουλαθὸρ δὲ ἀρχηγὺν κατέστησε τῆς αὐτῆς πλοιοποιῖας" 
ὃς παραγενόµενος εἰς τὸν λεγόμενον Φοίνικα τῆς 4υχίας, ἔνθα ἦν 

ὁ PASHUTG Κώνστας μετὰ τοῦ '"Poucixob στόλου, ναυμαχεῖ µετ 529 B 

1 τούτω τῷ ἔτει---ὃ iv Κωνοτ. om. dA, -- ἀδελφιδός ο ἀδελφός y ὁ 

ἀδελφός z cf. p. 344, 93. — Πιουπόλει g. — 2 σµυρνηθεές h. — εἰσήχθηΥγ ἠνέχδη 
οἆ. — 8 ἔπεσε y. — b Πέτρος z Παῦλος cy. — 6 xal om. cy. — Πύρος cg. 
— ἀπεκατέστη y ἀντεκατέστη ο. — 7 i. η. v. α. cy. — 8 τῷ δ) αὐτῷ ἔτει 
d. — 10 Εδεσινός gy Ἅ«Αἰδεσινός dh αἰδεσινός ο, — ἐνακοσίας ehm ἐἔννακο- 
σίους g. — ἐπεφόρτωσεν z. — 11 χαλκοῦν y. — Ἄββιβος em. — 18 αὐτὸν om. 
xy. — 15 β] y' c. — 16 ἐπέτρεψε M. γενέσθαι ἐξ.κ praecepit M. armaturam 
fieri Α ἐπεστράτευσε M. γενέσθαι ἐξ. Υ ἐπεστράτευσε M. καὶ ὡρίσατο γε». ἐξ. 
x. — Mavíag ο item v. 30. — 17 πρὸς τό] τοῦ xy. — 18 Φοινίκῃ y. — 30 βου- 
πινάτωφος dg βουκηνάτορος h. — ?21 'Pouaíov δεσµίων g. -- 35 ἁἆμηράν 
codd. praeter g. — καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ om. y. — 925 ἐπαύσατο z. — 26 ἐξαρτύ- 
σεως sec. m. f ἐξαρτίσεωςὮ — ἐπὶ τὴν Καισ. y κατὰ Καισαρείας d. — τῆς 
Καππαδοκίας dz. — 927 Ἀβονλαθάρ] Abulathar A Αβουλανάρ g ᾽Αβουλαῦαρ h 
Αβουλαούαρ x Afovi«ovo f Aovidovo e βούλαουρ m. — τῆς ναυπλοίας (om. 
αὐτῆς) z. 
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αὐτοῦ. μέλλοντος δὲ τοῦ βασιλέως ναυμαχεῖν. θεωρεῖ κατ ὄναρ τῇ 
νυκτὶ ἐκείνῃ εἶναι αὐτὸν ἐν Θεσσαλονίκῃ. διὔπνισθεὶς δὲ διηγή- 

σατό τινι ὀνειροκρίτῃ τὺ ὕραμα. ὁ δὲ ἔφη: "6 βασιλεῦ, εἴθοις μὴ 

ἐκοιμήθης. µήτε ὄνειρον εἶδες. τὺ γὰρ εἶναί σε ἐν Θεσσαλονίκῃ ''θὲς 
ἄλλω νίκην””. ἐγκρίνεται. «τοῦτ) ἔστιω πρὺς τὺν ἐχθρόν σου Tj νίκη 

τρέπεται.. τοῦ δὲ βασιλέως μηδὲν ποιησαµένου πρὺς παράταξιν 
ναυμαχίας. τὸν ᾿Ρωμαϊκὺν στόλον προσητήσατο εἰς πόλεµον. καὶ συµ- 

βαλόντες ἀλλήλοις ἠττῶνται ᾿Ρωμαῖοι, καὶ συγκιρνᾶται 7, θάλασσα τῷ 
αἵματι τῶν Ρωμαίων. ἐνέδυσε δὲ ὁ βασιλεὺς ἄλλον τὴν ἐσθῆτα αὐτοῦ. 
καὶ εἰσπηδήσας ὁ υἱὸς τοῦ Βουκινάτορος ὃ προλεχθεὶς εἰς τὺ βασι- 
λικὺν σκάφος. τὸν βασιλέα ἀφαρπάσας καὶ εἰς ἕτερον σκάφος τοῦτον 
μεταβαλὼν παραδόξως διέσωσεν. αὐτὸς δὲ ἀνδρείως ἐπιστὰς τῇ 
βασιλικῇ vui πολλοὺς ἀνεῖλεν Ó γενναιότατος Βανάτω ἑαυτὸν παρα- 

δοὺς ὑπὲρ τοῦ βασιλέως. τοῦτον δὲ κυκλώσαντες οἳ πολέμιοι καὶ 

ἐν µέσω κατασχόντες ἐδόκουν αὐτὸν εἶναι τὸν βασιλέα. μετὰ δὲ τὸ 
πολλοὺς ἀνελεῖν ἔκτειναν αὐτὺν ol πολέμιοι σὺν τῷ φοροῦντι τὴν 

βασιλικὴν ἐσθῆτα. ὁ δὲ βασιλεὺς οὕτω τροπωσάµενος σώζεται καὶ 
καταλιπὼν πάντας ἀπέπλευσεν ἐν Κωνσταντινουπόλει. 

εδ. n? y. 

. Tovro τῷ ἔτει ἐδολοφονήθη Οὐθμάν, ὁ τῶν ᾽άράβων ἀρχηγός, 
ὑπὸ τῶν ἐν ᾿Εθρίβοις, ἀμηρεύσας ἔτη τ’. γέγονε δὲ ἀνασοβὴ μέσον 
αὐτῶν. ὕὅσοι γὰρ κατὰ τὴν ἔρημον ὑπῆρχον., τὺν ᾽αλὴ ἤθελον, àv- 

εφιὸν τοῦ "Aj, γαμβρὺν ὄντα τοῦ Μουάμεδ' οἱ δὲ κατὰ Συρίαν 

καὶ 4ἴγυπτον vóv Μαυῖαν ἤθελον: ὃς καὶ ἐνίκησε καὶ ἐκράτησεν ἔτη κδ’. 

᾿ράβων ἀρχηγὺς Μαυῖας ἔτη κδ”. 
uw. wd. Ó. 

Tovro τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε Maví«g κατὰ Aio: καὶ συναθροί- 

2 ἑαυτόν e. — ὃ εἴθυς Ἶι cie g ct sec. m. f. — 4 οἶδες em, — 4. 5 θὲς, 
ἄλλῳ νίκη d θὶς ἄλλῳ τὴν νίκην A Georg. Mon. p. 589 Zon. XIV, 19 Θεσσα- 
lov(xg cyz. — 5 τοῦτ) ἔστι add. ex À Georg. Mon. om. codd. — ἡ νίκη z 
Georg. om. xy. — 6 τοῦ δὲ βασ.-- 7 προσητήσατο εἰς πόλεµον xy. Eadem fere 
legit A sed προεστήσατο (praestruxit) síg πόλεμον. τοῦ δὲ βασιλέως µηδένα 
ποιησαµένου λόγον περὶ τούτου (τοῦτο h), πρὸς παράταξιν-- προεστήσατο (7) 
add. h) καὶ πόλεμον z. Equidem post ναυμαχίας, Μανίας intercidisse credide- 
rim. — Ἱ καὶ δὴ συµβαλόντε z. — 8 τῷ αἵματι sec. m. f Georg. Mon. 
sanguine Α τοῦ αἵματος xy τοῖς αἵμασι z. — 9 ἄλλω d. — ἄλλον mwa z 
τινα Om. XyÀ. — τὴν ἑαυτοῦ ἐσθῆτα z. — βουκινάτωρος d βουκηνάτορος h. — 
11 καὶ τὸν fac. xy καὶ om. zÀ. — καὶ ante εἷς om. x. — 12 μεταβαλῶν παραδ. 
zÀ μετέβαλε καὶ παρ. xy. — 15 τὸν βασιλέα om. cy. — 16 ἔκτειναν αὐτὸν οἱ 
πολέμιοι (οἳ πολ. om. d) XyAÀ  wreíverat καὶ αὐτὸς ὑπὸ τῶν πολεμίων z. — 
17 τροπενσάµενος 7. — 19 ιδ. γ. ὁ. g. — 90 Οὐθμῶν z Οὗὖθμέν em. — 
Ae&fov xyÀ XagaxqvOrv z. — στρατηγός g. — 21 µέσων f. — 922 Air g sinc 
acc. c. — 93 in fg sine acc. c. — 94 Mavi«» em. — v. 25 om, cef. — ἔτη 
x9' g. — 91 ἑστρώτενσε c. — Mdáviag em. — Αλῆ cg. 

[r4 c 
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ζονται ἀμφύτεροι ἀναμέσον Βαρβαλισσοῦ εἰς τὺ Καισάριον πλησίον 
τοῦ Εὐφράτου. o[ δὲ τοῦ Mavíov ἐπικρατέστεροι γεγονότες v0 ὕδωρ 

ἔλαβον' εἰς δίψαν δὲ ἐλθόντες ol τοῦ ᾽4λὴ ἐλιποτάκτουν.  Mavíag 

δὲ οὐκ ἤθελε πολεμῆσαι' ἀἆλλ᾽ ἀπονητὶ τὴν νίκην ἤρατο. 

κα, go. 4 

Toro τῷ ἔτει ἐπεστράτευσεν ὁ βασιλεὺς κατὰ Σκλαυινίας καὶ 

ᾖχμαλώτευσε πολλοὺς καὶ ὑπέταξεν. τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει καὶ τὰ κατὰ 
τὺν ἅγιον Μάξιμον καὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐπράχθη ὑπὲρ τῆς 

ὀρθῆς πίστεως ἀγωνισαμένων κατὰ τῶν Μονοθελητῶν. οὓς Κώνστας 

εἰς τὴν ἑαυτοῦ κακοδοξίαν μὴ ἰσχύσας µετενέγκαι,. τὴν θεόσοφον 

καὶ πυλυµαθεστάτην γλῶσσαν τοῦ ἁγίου ἀπέτεμε μετὰ τῆς δεξιᾶς 

χειρὺς αὐτοῦ, ὡς πλεῖστα κατὰ τῆς αὐτοῦ δυσσεβείας σὺν τοῖς 
μαθηταῖς αὐτοῦ ᾿άναστασίοις συγγραφαµένου., ἃ καὶ κατ ἔπος οὗτοι 
γεγράφασιν, ὡς of φιλομαθεῖς γινώσκουσιν. 

I uy 

Tovro τῷ ἔτει ἐστοιχήθδη μεταξὺ ᾿Ρωμαίων καὶ ocv, τοῦ 
Μαυΐου πρεσβεύσαντος διὰ τὴν ἀνταρσίαν, ἵνα τελῶσι τοῖς Ῥωμαίοις 
of ᾿ἄραβες καθ ἡμέραν νομίσματα χίλια καὶ ἵππον καὶ δοῦλον. 

γέγονε δὲ καὶ σεισμὺς µέγας ἐν τούτω τῷ χρόνω καὶ πτῶσις ἔν τε 
τῇ Παλαιστίνῃ καὶ Συρία μηνὶ «Ιαισίῳ ἠνδικτιῶνος f. i" 

Tà à' αὐτῷ ἔτει ἐξωρίσθη Μαρτῖνος, ὁ ἁγιώτατος πάπας Ρώμης, 
ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενναίως ἐγωνισάμενος καὶ ὁμολογητὴς ytvóuc- 
vog, ἐν τοῖς κλίµασι τῆς ἀνατολῆς τελευτήσας. 

ae wW. f 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἀνεῖλε Κώνστας Θεοδόσιον, τὸν ἴδιον ἀδελφόν. 
τῶν δὲ ᾽άράβων ὄντων εἰς τὺ Σαπφίν, ἐδολοφονήθη ᾽άλή. ὁ τῆς 
Περσίδος" καὶ μονοκρατορεῖ Μαυῖας βασιλικῶς κατοικήσας ἐν «1α- 

µασκῷ καὶ τοὺς δησαυροὺς ἐκεῖ ἀποθέμενος τῶν χρημάτων. 

i. ε. m. 

Tovro τῷ ἔτει ἀνεφάνη αἴρεσις ᾿4ράβων, o λεγόμενοι Χαρουρ- 

γῖται. M«víag δὲ τούτους χειρωσάµενος τοὺς ἐν Περσίδι ἐταπεί- 

νωσεν, τοὺς δὲ ἐν Συρία ὕψωσεν' καὶ τοὺς μὲν ἐκάλεσεν Ἰσαμίτας, 

1 Βαρκαλίσσου xy. — Καισάρειον dhy. — 3 Αλῆ eg. — ἐλειποτάκτουν g. 
— 4 ἠθέλησε x. — ἤρατο deh sine spir. c. — 5 &'] i h. — 6 Σκλαβινίας fg 
Σκλαυηνίας h. — "1 αἰχμαλώτευσε y. — 8 περί g. — 11 ἀπέτεμεν om. y. — 
13 συγγραφαμένοις yz. — καθ’ ἔπος h καθέπος dg καθέπως em καθέσεως f. 
— 1*7 Mavía ch. — τελέσωσι cz. — τοῖς om. z. — 20 δεσίῳ codd. praeter g. — 

E codd. — 1g! em. — 91 πάππας g. — 923 κλήµασι dhy. — τῆς ἀνατολῆς Trot 
ἐν Χερσώνι ἐκεῖσε τελ. d. — v. 24 om. y. — 26 ὁ 4λ. zx. — Αλήν (-ῆν c) codd. 
— 97 Máviag em. — v. 39 om. ο. — 30 Χαρουργῆται (-γήται f) y Χαρουρ- 
γεῖται h. — 31 Mviag cem, — 32 τοὺς δέ] καὶ τοὺς x. — Ἰσαμήτας h. 

À. M. 6119 

5H 

A. M. 6150 

A. M. 6151 

?89 P 

A. M. 6152 

532 B 
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τοὺς δὲ “Ηρακίτας. καὶ τῶν μὲν Ἰσαμιτῶν τὰς ῥόγας ἀνήνεγκεν 
ἕως σ’ νομισμάτων, τῶν δὲ ᾿Ηρακιτῶν κατήνεγκεν ἕως λ΄ νομισμάτων. 

. M. 6153 κ. cg. 4. 

Τούτῳ τῷ ἔτει καταλιπὼν Ó βασιλεὺς Κωνσταντινούπολιν µετέστη 
ἐν Συρακούσῃ τῆς Σικελίας. βουληθεὶς ἐν "Pour τὴν βασιλείαν µετα- 

στῆσαι. καὶ πέµπει τοῦ ἀγαγεῖν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τοὺς τρεῖς 

υἱοὺς αὐτοῦ, Κωνσταντῖνον, Ηράκλειον καὶ Τιβέριον: οἱ δὲ Βυζάν- 
τιοι οὐκ ἀπέλυσαν αὐτούς. 

. M. 6154 κα. £f. . 

Tovro τῷ ἔτει ἐπεστράτευσαν οἱ "4ραβες κατὰ ᾿Ρωμανίας καὶ 
πολλοὺς ἠχμαλώτευσαν καὶ τόπους πλείους ἠρήμωδαν. 

. M. 6155 xg. ἨΠ. uw. 

Tovro rà ἔτει ἠχμαλωτίσθη µέρος τῆς Σικελίας, καὶ ὠκίσθη- 
σαν ἐν «4αμασκῷ θΔελήσει αὐτῶν. 

. M. 6156 xy. 9. ip. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἐγένετο πλάνη τῶν νηστειῶνι καὶ ἐπεστράτευσεν 
ὁ ᾽4βδεραχμάν. ὁ τοῦ Χαλέδου, τὴν 'Pouavíav καὶ ἐν αὐτῇ ἐχείμασε 

καὶ πολλὰς ἐλυμήνατο χώρας. οἱ δὲ Σκλανινοὶ τούτω προσρυέντες 
5533 B σὺν αὐτῷ ἐν Συρία κατῆλθον χιλιάδες πέντε, καὶ ὠκίσθησαν εἰς 

τὴν ἅπαμέων χώραν ἐν κώµῃ Σελευκοβόλω. 

. M. 6157 Κωνσταντινουπόλεως ἐπίόχοπος Θωμᾶς ἔτη y. 

κά’. 1. «. 

Τούτω τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε Βουσοὺρ κατὸ ᾿Ρωμανίας: καὶ ἅπ- 

έθανε Θωμάριχος, ὁ ἐπίσκοπος ᾽απαμείας" καὶ ἐκάη ὁ ἐπίσκοπος Ἐμέσης, 

. M. 6108 κε. iw. D. 

290 P Τούτω τῷ ἔτει ἐπεστρότευσε πάλιν Βουσοὺρ τὴν ᾿Ρωμανίαν καὶ 

ἐλυμήνατο τὰ µέρη ᾿Εξαπόλεως, καὶ Φαδαλᾶς ἐκεῖ ἐχείμασεν. 

. M. 6159 xg. iB. X. 

Tovro τῷ ἔτει ὁ τῶν ᾽ἁρμενιάκων στρατηγὺς Σαβώριος Itgco- 

γενὴς ἐστασίασε κατὰ Κώνστα τοῦ βασιλέως καὶ πέµπει πρὺς Μανῖαν 

1 Ἡραβίας h Heraclitas A. — Ἰσαμητῶν h. — 2 σ νοµ.--κατήν. ἕως 
Om. y. — ἕως τῶν 6 z. — Ἡραμιτῶν ο Ἡραβιτῶν h  Heraclitarum A. — 
ἕως τῶν Λ΄ x. — 6 τοῦ om. g. — 11 πλείους cy πλείστους d πολλούς z non- 

nulla A. — v. v. 18—15 om. x. — 14 ἠαμασκῷ om. em, — 16 io à' αὐτῷ 
ἔτει d. — 17 Αὐδεραχμάν (-μᾶν g sime acc, e) egm Αὐδεραυχμάν (sine acc. c) 
hx. — 18 Σκλαυίνι m  Zwlafívot g κλαύινοι e. — τοῦτο y. — 19 ὤκησαν 
g. — 20 παμαίων hxy ᾽Απαμαῖαν g. — ἐν κώμῃ Aeyoué£vg Σελ. d. — Seleu- 
cobori A. — 21 Θωμάς f. — 92 κα c x f. — 28 Βουσοῦρ z Βησούρ em 
ilem v. 26. — 24 Θαμάριχος em. — Απαμείας-- 0 ἐπίσκοπος om. h. — ἐκάθη 
f. — Αἰμέσης h Αϊμέσης ο. — 36 τὴν Ῥωμανίαν ο τῇ Popnavía rell. — ΣΤ Ἔξα- 
πόλεως om. y Ἐξμπόλεως rell. — καὶ Φαλαδάς em Ἀεφαλάδας f. — ἐκεῖσε 
ασ — 99 Αρμενιακῶν f ᾽Ἁρμενίων x. — Σαβόριος h Σαβούριος y. — 30 Κών- 
στου h. Κώνσταντος x. — Mviav em. 
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Σέργιον τὸν στρατηλάτην ὑποσχόμενος τῷ Mavic ὑποτάξαι τὴν '"Po- 

µανίαν., εἰ αὐτῷ συμμαχήσει κατὰ τοῦ βασιλέως. γνοὺς δὲ Kov- 
σταντῖνος, ὁ υἱὸς τοῦ βασιλέως, ἀποστέλλει καὶ αὐτὺς πρὺς Μαυΐαν 

᾽Ανδρέαν τὸν κουβικουλάριον μετὰ δώρων, ὕπως μὴ συνδώσῃ τῷ 

ἀντάρτῃ. καταλαβὼν δὲ ᾽άνδρέας τὴν «{αμασκὺν εὗρε Σέργιον προ- 
λαβόντα, 6 δὲ Μανΐίας ὑπεκρίνετο συμπαθεῖν τῷ βασιλει v δὲ 

Σέργιος καθήµενος πρὺς Mavi«v, καὶ εἰσελθόντος ᾽άνδρέου., ἰδὼν 

αὐτὺν ὃ Σέργιος ἐπηγέρθη. ὁ δὲ Μαυῖας ἐμέμφατο τὺν Σέργιον, 
λέγων: τί ἐδειλίασας:” ὁ δὲ Σέργιος ἀπελογήσατο κατὰ συνήθειαν 

ec τοῦτο πεποιηκέναι. στραφεὶς δὲ Μανΐας λέγει τῷ ᾽άνδρέα: "tí 
ζητεῖς:” ὁ δὲ λέγει" "iva δώσῃς βοήθειαν κατὰ τοῦ ἀντάρτου. ὁ 
δὲ λέγει. "᾽ἀμφύτεροι ἐχθροί ἐστε' καὶ τῷ πλείω παρέχοντέ uot 
δίδωμι.'. καὶ ὁ ᾽άνδρέας ἔφη πρὺς αὐτόν "μὴ ἀμφιβάλῃς, ἀμηρᾶ, 
ὕτι ὀλίγα παρὰ βασιλέως κρεϊῖττόν σοι, 3, πλεῖστα παρὰ ἀντάρτου” 

ὕμως, ὡς ἐρασμίως ἔχεις, ποίει.. καὶ ταῦτα εἰπὼν ᾽άνδρέας ἐσιώ- 

πησεν. ὁ δὲ Μαυΐας λέγει" "σκέπτομαι περὶ τούτου:””.καὶ κελεύει 

ἀμφοτέρους ἐξελθεῖν. προσκαλεσάµενος δὲ Mavíag κατ ἰδίαν τὸν 
Σέργιον λέγει αὐτῷ": 'μηκέτι προσκυνήσῃς τῷ ᾽άνδρέα, ἐπεὶ οὐδὲν 
ἀνύσεις.. καὶ τῇ ἐπαύριον προλαβὼν ὁ Σέργιος τὺν ᾽άνδρέαν πρὺς 

Μαυΐαν ἐκάθητο. καὶ εἰδελθόντος τοῦ ᾽άνδρέου, οὐκ ἐπηγέρθη 
καθὼς χθές. ὁ δὲ ᾽άνδρέας περιβλεφάμενος τῷ Σεργίω δεινῶς ὕβρισε 
καὶ ἠπείλησε λέγων. ὅτι" "εἰ ζῶ, δεῖξαί σοι ἔχω τὸ τίς tig." ὁ 
δὲ Σέργιος ἔφη: "οὐκ ἐπεγείρομαί σοι, ὕτι οὐκ εἶ ἀνήρ, οὐδὲ γυνή.” 
ἀμφοτέρους δὲ παύσας ó Μαυῖας τῷ ᾽4νδρέα ἔφη" “στοίχησον δοῦ- 
ναι καθὼς ó Σέργιος δίδωσιν"”'. "xal πόσον ἔστιν:' ἔφη ᾽άνδρέας. 

ó δὲ Mawíag εἶπεν: “Ἱτὴν εἰσφορὰν τῶν δημοσίων παρέχειν τοῖς 

"4ραψιν.. καὶ ὁ ᾽ανδρέας ἔφη" "peat σοι, Μαυνΐῖα, συμβουλεύεις 
τὺ σῶμα δοῦναι, τὴν δὲ σκιὰν κατέχειν. ὡς θέλει, μετὰ Σεργίου 

στοίχει' ἐγὼ γὰρ τοῦτο οὐ ποιῶ. πλὴν σὲ παρεῶντες. πρὺς τὸν 

O:óv, ὡς δυνατώτερόν σου ὕντα ὑπερασπίζειν ᾿Ρωμαίοις, καταφεύ- 

}οµεν καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ τὰς ἐλπίδας τιθέμεῦθα.'. ταῦτα εἰπὼν λέγει τῷ 

1 Σέργιον-- τῷ Mavík om. em. — τοῦ Μ. ο. — 3 συμµαχήσῃ xy. — 
3 Μάνϊαν em ilem v. 7. 20. — 4 συνδώσει cf, — 6 Maviag c. — ὑπεκρίνετο 
dzÀ ὑπεκρίνατο cy. — 8 ὁ ante Σέργιος om. ο. ---ἠγέρθη y. — 8 ὁ δὲ Μαυΐας — 
9 ὁ δὲ Σέργιος om. y. — 9 τί dÀ ὅτι cz. — 10 Μάνῖας em item v. 16. 24. 26. 
— 11 δώσεις fg δόσῃς h. — 12 παρέχοντι--- 15 πρὸς αὐτόν om. h. — 12 z«ga- 
σχόνει g. — 18 ἆμηρά cgy. — 14 σον y. — 17 Mdávií«g e om. m. — 19 dvv- 
σεις g ἀνοίσες chy ἀνοίσης d. — 19 προσλαβών f. — τὸν Ανδρέαν g τῷ 
Ανδρέα rell. — 920 ἐπειγέρθη y "ἐπεγέρθη z. — 929 τὸ om, y. — 923 οὐδὲ πά- 
Aw γυνή χ. — 95 ὁ Ανδρέας hm. — 36 ἔφη x. — 27 Mdávia em. — 39 
παρεῶντες vulg. te dimisso A παρεοῦντες Xz παφιοῦντες y. — 50 δυνατω- 
τέρω ---ὄντι yz. — σου OM. X. 

5355 B 
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Mevía* "oófov" καὶ ἐξῆλθεν ἀπὺ «{αμασκοῦ ἐπὶ τὴν Μελιτηνὴν 
διὰ rb τὸν τύραννον εἶναι ἐν τοῖς µέρεσιν ἐκείνοις., ἐν olg καὶ Σέρ- 

γιος siye πορεύεσθαι. ὡς δὲ κατέλαβε τὴν ᾽4ραβισσόν, περιτυγχάνει 
τῷ κλεισουροφύλακι. οὐ γὰρ συναπῄει τῷ τυράννῳ. τούτω δὲ προσ- 

τάττει παρατηρεῖν τὺν Σέργιον ἐπανερχόμενον., ἵνα αὐτὺν ἀγάγῃ 

πρὺς αὐτόν. αὐτὺς δὲ ἐπορεύθη εἰς ᾽άμνησίαν τὸν Σέργιον ἐκ- 

δεχόμενος, τὰ δὲ πεπραγμένα τῷ βασιλεῖ ἐδήλωσεν. «Σέργιος δὲ 
στοιχήσας μετὰ Μαυΐου τὰ δοκοῦντα παρέλαβε Φαδαλᾶν, στρατηγὺν 

᾿4ράβων, μετὰ βοηθείας βαρβαρικῆς συμμαχεῖν τῷ Σαβωρίω. πρυ- 

πορευόµενος δὲ ὁ Σέργιος τῷ Φαδαλᾶ καὶ περιχαρῶς πρὺς Σαβώ- 
ριον ἀπερχόμενος περιπίπτει ἐν ταῖς κλεισούραις τοῖς τοῦ ᾿4νδρέου 

λόχοις. καὶ τοῦτον κρατήσαντες πρὺς ᾽{νδρέαν φέρουσι δέσµιον. ὅ 
δὲ Σέργιος ἰδὼν τὸν ᾽4νδρέαν ῥίπτει ἑαυτὺν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ 
δεόµενος φείσασθαι αὐτοῦ. ὁ δὲ πρὺς αὐτόν: "65 d Σέργιος ὁ 
ἐγκαυχώμενος ἐν τοῖς αἰδοίοις ἐπὶ Μαυΐου, κἀμὲ δηλυδρίαν ἀἄπο- 

καλῶν. ἰδού' ἀπὺ τοῦ νῦν τὰ αἰδοῖώ σου οὐδέν σε ὠφελήσουσιν, 
ἀλλὰ καὶ θανατώσουσιν.. ταῦτα εἰπὼν ἐπιτρέπει ἐκτμηθῆναι αὐταῦ 
τὰ αἰδοῖα, καὶ ἐκρέμασεν αὐτὺν ἐπὶ ξύλου. ὁ δὲ Κωνσταντῖνος 

ἀκούσας τὴν τοῦ Φαδαλᾶ ἄφιξιν εἰς τὴν Σαβωρίου βοήδθειαν ἀπο- 

στέλλει Νικηφόρον τὸν πατρίκιον μετὰ ᾿Ρωμαϊκῆς δυνάµεως &vti- 

τάξασθαι τῷ Σαβωρίω. ἦν δὲ Σαβώριος εἰς ᾿Αδριανούπολιν, καὶ 

ὡς ἐπύθετο Νικηφόρον ἔρχεσθαι πρὺς αὐτόν, ἐγύμναξεν ἑαυτὸν πρὺς 

πόλεμον. συνέβη δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν κατὰ τὺ εἰωθὺς τοῦτον τῆς 

πόλεως ἔφιππον ἐξελαύνειν. ὡς δὲ γέγονε πλησίον τῆς πύλης τῆς 

πόλεως, δίδωσι τῷ ἵππῳω τῇ µάστιχι. ὃ δὲ ἀφηνιάσας καὶ τούτου 

τὴν κεφαλὴν τῇ πύλῃ προσρήξας κακῶς τοῦ ijv ὀπήλλαξεν: καὶ 
οὕτως ὁ θεὺς τὴν νίκην ἐδωρήσατο τῷ βασιλεῖ. Φαδαλᾶς οὖν ἐλθὼν 

εἰς τὴν ᾿Εξάπολιν καὶ μαθὼν πάντα ἠπόρησεν, καὶ ἀποστέλλει πρὸς 
Mavi«v αἰτῶν βοήθειαν διὰ τὸ τοὺς ᾿Ῥωμαίους εἰς ὁμόνοιαν ἐλθεῖν. 

1 Μάνΐα em. — ἐξελθών g. — ἨΜελιτινήν emxz ΠΜελιτίνην f. — 3 τὸ 
om. c. — 3 Αράβισσον em 4ραβησσον sine acc. c. — 4 συναπίει y συναπείη d 
συναπήχθη z. — 5 Σέργιον, ἵνα ἐπανερχόμενον αὖτ. y. — ἀγάγει h. ἄγει y. — 
8 Φαδαλάν f Φαδαλάμ g Φάδαλην em om. x. — 9 τῷ Σαβορίῳ g τῷ Σαβώρῳω y 
τῷ σοβαρῷ Σαβορίω h. — 10 ὁ om. y. -Φαδαλάν d Φαδαίάμ c Φαδάλω fz 
Φαδαλῷ em Phadalum A. — Σαβόριον z. — 11 κλησούραις y. — τοῖς Om. y. — 
12 πρὲς τὸν Ανδρέα h, — 14 πρὸς αὐτὸν ἔφη d. — 15 αἰδοῖς em αἰδοίοις f 
sec. m. in lit, — θηλύδριον yz. — 16 ὠφελήσωσι dy. — 17 καὶ om. 7. --- 
Θανατώσωσιν y. — αὐτοῦ ἐκεμηθῆναι τά f αὐτὸν ἐκτμ. τά em. — 18 Κων- 
στώντιος g. — 19 Φαδαλᾶμ dg Φαδαλάμ ch Φαδάλου y Phadali A. — τὴν 
τοῦ Σ. x. — Xeflogíov h Σαβώρου gy. — 21 Σαβορίῳ ceh. — Σαβόριος h. — 
22 τὺν Nix. h. — 34 τῆς πύλης om. cg. —-25 τῷ µάστιγι em τῇ p. sed τῇ 
sec. m. in lit. f. τὴν μάστιγα coni. Classen. — τούτω g. — 27 Φαδαλάς d 
Φαδαλάμ z Φαλαδάς c Φάλαδας y. — 28 ἠπόρησε πάντα y. — 929 Μάνίαν m 
Mowvidy ο. — ἐλθεῖν slc ὁμόνοιαν κ. 
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πέµπει δὲ αὐτῷ Maviag τὸν υἱὸν αὐτοῦ Ἰξίδ, καθοπλίσας αὐτὺν 

πλήθει βαρβάρων. παρεγένοντο δὲ ἀμφύτεροι εἰς Χαλκηδόνα καὶ 55 n 
ἠχμαλώτευσαν πολλούς. παρέλαβον δὲ καὶ τὸ ᾽άμώριον τῆς Φρυγίας ε΄ 
χιλιάδας ἐνόπλων ἀνδρῶν ἀφέντες εἰς φυλακὴν αὐτοῦ, καὶ ἀνέκαμφαν 
εἰς Συρίαν. Χειμῶνος δὲ γενοµένου πέµπει Ó βασιλεὺς τὸν αὐτὸν 195 P 

᾽4νδρέαν τὺν κουβικουλάριον. καὶ χιόνος πολλῆς οὔσης, ἐν νυκτὶ 

καταλαμβάνει" καὶ διὰ ξύλων ἀνέρχονται ἐπὶ τὺ τεῖχος καὶ εἰσέρχον- 
ται εἰς τὺ ᾽Ημώριον' καὶ πόντας κτείνουσι τοὺς 4ραβας. τὰς & χι- 
Λιάδας., καὶ οὐχ ὑπελείφθη ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς. ἐν αὐτῷ δὲ τῷ χει- 

10 μῶνι πλημμύρα ὑδάτων γέγονεν εἰς Ἔδεσαν., καὶ πολλοὶ ἀπώλοντο" 

ἐφάνη δὲ καὶ σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῶ. 

^ -€-—t 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Ἰωάννης ἔτη c. A. M. 6160 
Seb. χξ. x. υ «. 

Tovro τῷ ἔτει ἐδολοφονήθη ὁ βασιλεὺς Κώνστας ἐν Σικελίᾳ 

15 ἓν Συρακούσῃ ἐν τῷ βαλανείῳω, Q ὄνομα «Ιάφνη. ἦν δὲ d αἰτία 
αὕτη. μετὸ τὴν ἀναίρεσιν Θεοδοσίου, τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. ἐμισήθη 

ὑπὺ τῶν Βυζαντίων, καὶ μάλιστα ὅτι καὶ ἸΜαρτῖνον, τὸν ἁγιώτατον 

πάπαν Ρώμης. ἀτίμως ἤγαγεν ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἐξώρισεν 

εἰς τὰ τῆς Χερσῶνος κλίµατα, καὶ Μάξιμον τὺν σοφώτατον καὶ 

20 ὑμολογητὴν ἐγλωσσοτόμησεν καὶ ἐχειροκύπησε καὶ πολλοὺς τῶν ὀρθο- 

δόξων αἰκίαις καὶ ἐξορίαις καὶ δηµεύσεσι κατεδίκασε διὰ τὸ μὴ πεί- 
θεσθαι τῇ αἱρέσει αὐτοῦ, καὶ τοὺς δύο ᾿4ναστασίους μαθητὰς ὑπ- s B 

άρχοντας τοῦ ὑὁμολογητοῦ καὶ μάρτυρος Μαξίμου ἐξορίαις καὶ βασάνοις 

ἐπέδωκεν. διά τοι ταῦτα ἐμισήθη σφοδρῶς παρὰ πάντων. δειλιάσας 

25 δὲ ἠβουλήθη µετενέγκαι τὺ βασίλειον εἰς ᾿Ρώμην. ὕθεν καὶ τὴν 
βασίλισσαν καὶ τοὺς τρεῖς υἱοὺς αὐτοῦ ἐπᾶραι ἠθέλησεν. εἰ μὴ 

᾿Ανδρέας Ó κουβικουλάριος καὶ Θεόδωρος ὁ Κολωνείας τὴν τούτου 

βουλὴν διεκώλυσαν. ἐποίησε δὲ ἐν Σικελία ἔτη S. εἰδελθόντι δὲ 
αὐτῷ ἐν τῷ εἰρημένω βαλανείῷῳ συνεισῆλθεν αὐτῷ τις ᾿νδρέας, υἱὸς 

30 Τρωΐλου, ὑπουργῶν αὐτῷ. ὡς δὲ ἤρξατο γαλλικῷ σµήχεσθαι, λαβὼν 

"Avügéag τὺ κάδιον δίδωσι κατὰ κορυφῆς τοῦ βασιλέως καὶ εὐθέως 

1 αὐτῶν e om. h. — "Ifid f. "Ifi. sine acc. ce. Ἰεζίδ h. — 3 aoa ρικω 
d. — 8 Ἁμώριν em. — εἰ i x. — 4 ἀνδρῶν ἐνόπλων z. — 5 τὸν om. em. — 
7 ξύλου g. — ἀνέρχωνται f ἀνέρχεται g. — 8 κτέννουσι g. — s] d. — 
9 ὑπελήφθη xy. — 10 πλημμῦρα g πλημύρα h. — τῶν ὑδάτων h. — 13 Κόσμου 
ἔτη sob τῆς Θείας σαρκώσεως ἔτη yb. κζ. ιΥ. α.. 2. — χξ om. f. — 14 elg 
Σικελίαν z. — 18 πάππα g. — 19 λερσόνος c. — x»Anpera codd. praeter g. — 
σοφώτατον] ἁγιώτατον d. — 30 ἐγλωσσοκόπησεν y. — 38 ἐξορίαις καὶ βασά- 
νοις] tormentis et exilis A. — 25 ad urbem Romam A. — 36 tollere a By- 

zantio Α. — καὶ sí u5 xy καὶ om. zAÀ delelum in df καὶ ἐποίησεν àv? -- 
97 Κολωνείας g Κολωνίας h Kolovíeg x Κωλωνίας Í Κωλονίας em. — 29 cvy- 

ἦλθεν f. — 30 'Poílov y. — yeluxo σµίχεσθαι h γαλλίκῳ σκήχεσθαι (sic) g 
γαλέκω σµέχεσθαι x. γαλίκως µίχεσθαι y. 
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ἀπέδρα. τοῦ δὲ βασιλέως χρονίσαντος ἐν τῷ βαλανείω, εἰσπηδῶσιν 
of ἔξω καὶ εὑρίσκουσι τὸν 'βασιλέα τεθνηκότα" καὶ τοῦτον θάψαντες 
Μιξίζιόν τινα ᾽ἁρμένιον βασιλέα πεποίηκαν βιασάµενοι τοῦτον: ἦν 

γὰρ λίαν εὐπρεπὴς καὶ ὡραιότατος. ἀκούσας δὲ Κωνσταντῖνος τὴν 

τοῦ πατρὺς ἀποβίωσιν μετὰ πλείστης ναυστολίας τὴν Σικελίαν κατ- 

έλαβεν., καὶ χειρωσάµενος Μιξίζιον τοῦτον ἀναιρεῖ σὺν τῶν φονέων 
τοῦ ἰδίου πατρός. καὶ καταστήσας τὰ ἑσπέρια ἐπὶ τὴν Κωνσταντι- 
νούπολιν ὥρμησεν, καὶ βασιλεύει τῶν “Ρωμαίων μια Τιβερίου καὶ 

“Ηρακλείου. τῶν ἰδίων ἀδελφῶν. 

Ῥωμαίων βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἔτη «£. 
«d. ιδ. p. 

Toro τῷ ἔτει ἑβασίλευσε Κωνσταντῖνος σὺν roig ἀδελφοῖς 

αὐτοῦ. καὶ ἐπεστράτευσαν Σαρακηνοὶ τὴν ᾿φρικὴν καὶ ᾖἠχμαλώτευ- 
σαν χιλιάδας a, ὥς φασιν. οὗ δὲ τοῦ θέματος τῶν ἀνατολικῶν ἦλθον 
ἐν Χρυσοπύλει λέγοντες ὅτι" "εἰς τριάδα πιστεύομεν" τοὺς τρεῖς 

στέφωμεν.. ἐταράχθη δὲ Κωνσταντῖνος. διότι αὐτὸς uóvoe ἦν ἐστεμ- 
µένος, οἱ δὲ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οὐδεμίαν ἀξίαν εἶχον' καὶ ἀποστείλας 

Θεόδωρον róv πατρίκιον [τὺν] Κολωνείας ἐτροπώσατο αὐτοὺς ἐπαι- 

νέσας αὐτούς, καὶ ἔλαβε τὰ πρωτεῖα αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν ἐν τῇ 
πόλει καὶ μετὰ τῆς συγκλήτου βουλεύσασθαι καὶ ποιῆσαι τὺ θέλημα 

αὐτῶν. εὐθέως δὲ ὁ βασιλεὺς τούτους ἐφούρκισεν ἀντιπέραν ἐν 

Συκαῖς. καὶ τοῦτο ἰδόντες καὶ καταισχυνθέντες ἀπῆλθον ἐν ὀδύνῃ 

εἰς τὰ ἴδια. ὁ δὲ βασιλεὺς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐρρινοκόπησεν. 

3 Mizium A Aic et infra. Μίζιζον Georg. Mon. p. 590. — 5 καταλαμβάνει 
z — 6 σὺν τῶν φονέων codd. σὺν τῷ φονεῖ sec. m. f cum occisoribus A καὶ 
τὸν φονέα σὺν roig στασιάσασιν Georg. Mon. μετὰ τῶν qovímv? --- 7 rov] 
τῶν h. — 8 τῶν Ῥωμαίων om. x. — 9 Post ἀδελφών cyz (cf. Zon. XIV, 20) 
addunt alteram hanc de nece Constantis imp. narrationem e margine sine dubio 
in textum. illatam, quae abest a dA: τοῦ δὲ βασιλέως Κώνσταντος ἐν Σικελία 
ὄντος ἐπανέστη αὐτῷ Μιξίζιος (Μιζέζινος h Μιζίζονος g) μετά ἑτέρων ἐν τῷ 
λουτρῷ καὶ ἐθανάτωσαν αὐτόν. ἠμύνατο δὲ ὁ βασιλεὺς τὸν Μιδίξιον (Mita 

νον 2) καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ τοὺς τοῦτο (τοὺς τοῦτο Om. f τοὺς τότε em) τετολ- 
µηκότας καὶ ἀπεκεφάλισεν avrovg. ὡσαύτως δὲ καὶ Ιουστινιανὸν τὸν πατρί- 
πιον, τὸν πατέρα Γερμανοῦ τοῦ γενοµένου πατριάρχου’ τὸν δὲ Γερμανὸν τρα- 
χύτερον ὄντα εὐνούχισεν (εὐνούχησεν codd.) — 13 τῇ φρικῃ z. — 16 si in 
trinitatem credimus (si τριάδα πιστ) À. — 16 στέφοµεν h. — δέ] ὁ z. — ἦν 
μόνος X. — 18 τὸν ante πατρίκιον om. z τὸν πατρύκιον Om. X, — τὸν ante 

Κολ. om. g. — Κολωνείας g Κολωνίας h Κολορίας x Κωλονίας y. — 31 τούτους] 

hos deceptos A. — ἐφούρκησεν fh. — ἀντίπεραν z ἀντίπερα xy. -— 33 τοῦ- 
τον li. — 23 ἐρινοκόπησεν codd. 

5 

10 
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ. 353 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων ᾿4ράβων Κωνσταντ. A. M. 6105 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὸς ἐπίσκοπος 

5ρξβ.. ἔτη 3B. Κωνσταντῖνος Mavtag . Ἰωάννης 
ἔτη i£. ἔτη x. ἔτη ς’. 

5 B. ug. y. 

Tovro τῷ ἔτει χειμὼν μέγας ἐγένετο, καὶ πολλοὶ ἐκινδύνευσαν 
ἄνθρωποι καὶ θηρία. καὶ ἐχείμασε Φαδαλᾶς εἰς Κύξικον. 

y- eg. d. À. M. 6163 

Tovro τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε Βουσοὺρ καὶ ᾖχμαλώτευσε πολλοὺς ?9 » 
10 καὶ ὑπέστρεψεν. 

Qe ap os. A. M, 6164 

Tovro τῷ ἔτει ἐφάνη Ἶρις ἐν τῷ οὐρανῷ., καὶ ἔφριξε πᾶσα 
σάρξ. ἐν μηνὶ Magrío «{ύστρῳ, ὥστε λέγειν πάντας ὅτι συντέλειά ἐστιν. 

. Τούτω τῷ χρύόνῳ στόλον µέγαν ἐξαρτίσαντερ oí ἀρνηταὶ τοῦ "i ieri 
15 Χριστοῦ καὶ παραπλεύσαντες τὴν Κιλικίαν παρεχείµασαν, εἰς Σμύρ- 

νην Μουάμεδ ὁ τοῦ ᾽4βδελᾶ, Κάῑσος δὲ εἰ Κιλικίων καὶ 4υκίαν. 
καὶ ἐγένετο Θανατικὺν ἐν ἰγύπτω. ἀπέστειλε δὲ καὶ Χαλὲ τὸν 
ἀμηραῖον μετὰ καὶ ἑτέρου στόλου πρὺς βοήθειαν αὐτῶν, ὡς ἱκανώ- 
τατον καὶ τολμηρὺν πρὺς µάχην. ὁ δὲ προλεχθεὶς Κωνσταντῖνος τὴν 

20 τοιαύτην τῶν θεομάχων κατὰ Κωνσταντινουπόλεως κίνησιν ἐγνω- 

xGg κατεσκεύασε καὶ αὐτὺς διήρεις εὐμεγέθεις κακκαβοπυρφόρους 5i n 

καὶ δρόµωνας διφωνοφύρους καὶ τούτους προσορµίσαι ἐκέλευσεν ἐν 
τῷ Προκλιανησίω τῶν Καισαρίου Λιμένι. | 

ε’. uj. zc. ΑΛ. M. 6165 

, t : ὃ a. - , "3 d 3 Cf. Niceph. brev, 25 | Τούτω τῷ ἔτει ὁ προλεχθεὶς τῶν Βεοµάχων στόλος ἀναβάλας . 

προσώρµισεν ἐν τοῖς Θρακώοις µέρεσιν ἀπὺ τῆς πρὺς δύσιν ἀκρύ- 

τητος τοῦ ᾿Εβδύόμου, ἤτοι τῆς λεγομένης Μαγναύρας. µέχρι πάλιν 

τοῦ πρὺς ἀνατολὴν ἀκρωτηρίου τοῦ λεγομένου Κυκλοβίου. κατὰ 

πᾶσαν οὖν ἡμέραν συμβολὴ πολέμου ἐκροτεῖτο ἀπὺ πρωῖ ἕως ἐἔσπέ- 

30 ρας. ἀπὺ τοῦ βραχιαλίου τῆς Χρυσῆς πύόρτης µέχρι τοῦ Κυκλοβίου 

4* ἔτη «B codd. — Ἱ Φαδάλας d Φαδαλας sine acc. c. Φάδαλ em, — 
9 Βουσοῦρ h Βησούρ em. — 13 ἐν om. c. — Maío y. — 14 τούτω τῷ ἔτει ο 
τῷ δ᾽ αὐτῷ ἔτει d. — ἐξαρτήσαντες dgy. — 14. 15 τοῦ Χριστοῦ 0m. xy Xaga- 
κηνοὶ interpolamt em. — 16 τὴν om. g. — ZXyuvgvgv om. y. — 16 Moa- 
μεὸ g Μούαδ f. — "Afósia dh "4góslia y Αβδελλα sime acc. c. — 17 Χαλέ 
z Χάλε xy Χαλέβ Niceph. saevus amiraeus (χαλεπὸον ἆμηρ.) Α. — 18 ἅμη- 
ραΐαν fg. — αὐτῶ X. — 19 πρὸς µάχην hy εἰς µάχην gx. — 30 Κωνσταντι- 

νουπόλεως X Κωνσταντινούπολιν y Κωνσταντινουπο gi μασ h. — 
21 καὶ om. h. — κακαβοπυρφόρους hm. — 22 δρόµονας ehmx. — σιφονοφό- 
govg codd. praeter g. — προσορμῆσαι hx προσωρμῆσαι y. — 23 Προκλιανισίω g 

Προκληανησίῳ h. — 25 ἀναβάσλας em om. d. — 26 xgoscQourosv codd. praeter 
g. — 21 Μαγραύρας g. — 38. 29 καὶ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν xy. — 90 βραχια- 
Afov xyA βραχιολίου z. — Kvxlofíov d. 

TuxorHANIS CHRON. I. 28 
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Α. M. 6168 

354 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

ἑαυτοὺς ὠθδοῦντες καὶ ἀντωθούμενοι. ἐν τούτοις οὖν διετέλεσαν 

ἐπὺ τοῦ ᾽Απριλλίου μηνὸς µέχρι τοῦ Σεπτεμβρίου. καὶ ὑποστρέφαν- 
τες ἀπέρχονται Yv Κυξίκῳ, καὶ ταύτην παραλαβόντες ἐκεῖσε παρεχεί- 

µαζον. καὶ κατὰ τὺ ἔαρ ἀναβάλλων ὁμοίως πόλεμον διὰ Δαλάσσης 

συνῆπτε μετὰ τῶν Χριστιανῶν. ἐπὶ ἑπτὰ δὲ ἔτη τὰ αὐτὸ τελέσαντες, 

καὶ αἰσχυνθέντες τῇ τοῦ δεοῦ βοηθείᾳ καὶ τῆς Βεομήτορος., πλῆθός 
τε ἀποβαλόντες ἀνδρῶν µαχίµων, καὶ τραυματίας µεγίστης εἰς αὐτοὺς 

γενομένης. ἀνθυπέστρεφαν μετὰ μεγάλης λύπης. ἐκπορίζων δὲ» ὁ 
αὐτὺς Δεοβύδθιστος στόλος κατελήφθη ὑπὺ χειμερίου ζάλης καὶ πνεύ- 

µατος καταιγίδος ἐπὶ τὰ µέρη τοῦ Συλλαίου καὶ συντριβεὶς ὁλοκλή- 

ρως ὤλετο. | Σουφιᾶν δέ, Ó υἱὸς τοῦ ᾽αύφ., ὁ δεύτερος ἀδελφός, 

συνέβαλε πόλεμον μετὰ Φλώρου καὶ Πετρωνᾶ καὶ Κυπριανοῦ ἐχόν- 

των δύναμιν ᾿Ρωμαϊκήν' καὶ κτείνονται "ἄραβες χιλιάδες Λ’. τύτε 
Καλλίνικος ὀρχιτέκτων ἀπὸ "Ἡλιουπόλεως Συρίας προσφυγὼν τοῖς 

ἱΡωμαίοις zog δαλάσσιον κατασκευάσας τὰ τῶν ᾿4ράβων σκάφη ἐν- 

έπρησε καὶ σύμψυχα κατέκαυσεν. καὶ οὕτως of ᾿Ρωμαῖοι μετὰ νίκης 

ὑπέστρεφαν καὶ ró θαλάσσιον πῦρ εὗρον. 

Κωνσταντινουπύλεως ἐπίόκοπος Κωνσταντῖνος ἔτη B. 
€. υὐ. «. à 

Τούτω τῷ ἔτει ἐχείμασεν ᾿᾽4βδελᾶς, víog Κάῑς. x«l Φαδαλᾶς εἰς 

Κρήτην. 

Poe Jd 

Toro τῷ ἔτει ὤφθη σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ ἐν ἡμέρα σαββάτῳ. 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Θεόδωρος ἔτη f. 
ή. κα. «. 

ή €- - , 3 , * ΄ 

Τούτω τῷ iru ἐγένετο ἀκρὶς µεγάλη κατὰ Συρίαν καὶ Μεσο- 
ποταµίαν. 

1 ἑαυτούς] ἕως αὐτούς g. — 9? τοῦ om. y. — Απριλίου h. — 3 ἀπέρχον- 
ται OM. κ. — 4 τὸ Om. X. — ἀναβάλων h ἀνέβαλλον em ἔβαλλον f. — πόλε- 
pov ὁμοίως y. — 5 τὰ αὐτά] ταῦτα g. — 6 καὶ αἰσχυνθδέντες om. g. — 8 ye- 
γενηµένης z. — 9 θεοβύδιστος em δεοβύθιστος (94 sec. m. in li.) f. — 
10 Συλαίου z. — 11 Σουφιάν fx Σαφιέν em. — Αφ mx. — 12 Φλόρου ehm. 
— Πετρονᾶ h. — 14 Ἠλιουπόλεως h Ἰλιουπόλεως g. — Συρίας om. hx. — iv 
τοῖς Ῥωμ. h. — 15 κατέπρησεν xy. — 17 ἀνέστρεφαν hx. — εὗρον πὺρ h. — 
18 Κωνσταντῖνος om. g. — 20 Affriag g Afsldg m ᾽βδελλᾶς cf "4βδελλας h 
Aàüslleg (sic) sine aec. e. — 0 υἱός g. — καὶ Φαδαλάς h καὶ Φαλάδας e xal 
Φάλαδας m καὶ Φαλαδας (sine acc) c. Κεφαὶάδας f. — 90. 21 ἐν Κρήτη h. -- 
26 κατά τε X. g. 

10 
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Κόσμου Τῆς Θείας Ῥωμαίων Αράβων Κωνσταντ. A. M. 6169 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὸς ἐπίσκοπος 

sob". ἔτη 4:0. Κωνσταντῖνος Mavtaeg Θεόδωρος 
Ey a£. ἔτη xà. ἔτη B. 

e. xp. B. 

Τούτῳ τῷ ἔτει εἰσῆλθον ἸΜαρδαῖται εἰς τὺν 4ίβανον καὶ ixoá- 

τησαν ἀπὺ τοῦ Μαύρου ὄρους ἕως τῆς ἁγίας πόλεως καὶ ἐχειρώ- 

σαντο τὰς τοῦ Ἀιβάνου περιωπάς' καὶ πολλοὶ δοῦλοι καὶ αἰχμάλωτοι 
καὶ αὐτόχθονες πρὺς αὐτοὺς κατέφυγον. ὥστε δι) ὀλίγου χρόνου εἰς 543 B 

πολλὰς χιλιάδας γενέσθαι. | καὶ ταῦτα μαθὼν Μανῖας καὶ οἱ σύμ- Νο vrev. 
βουλοι αὐτοῦ ἐφοβήθησαν σφόδρα συλλογισάμενοι., ὅτι τὸ βασίλειον 

τῶν ᾿Ῥωμαίων ὑπὺ 9:00 φρουρεῖται. καὶ ἀποστέλλει πρέσβεις πρὸς 
τὺν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνον ζητῶν εἰρήνην, ὑποσχόμενος καὶ 

ἐτήσια τῷ βασιλεῖ παρέχειν πάκτα. ὁ δὲ βασιλεὺς τοὺς τοιούτους 
πρέσβεις δεξάµενος καὶ τὴν αἴτησιν αὐτῶν ἀκηκοὼς ἀπέστειλε σὺν 
αὐτοῖς ἐν Συρία Ιωάννην τὺν πατρίκιον. τὸ ἐπίκλην Πιτζιγαῦδιν, 

ὡς ἀρχαιογενῆ τῆς πολιτείας καὶ πολύπειρον ὕντα καὶ µεγάλης ὄντ- 

εχόµενον φρονήσεως, ἐπὶ τὸ ἁρμοδίως διαλεχθῆναι τοῖς "oet καὶ 
τὰ τῆς εἰρήνης συμφωνῆσαι. τούτου δὲ κἀταλαβόντος ἐν Συρία, ὁ 

Μαυΐας σώρευµα πεποιηκὼς τῶν τε ἀμηραίων καὶ κορασηνῶν ἐδέξατο 296 P 

αὐτὸν μετὰ μεγάλης τιμῆς. πολλῶν οὖν ὀἐναμεταξὺ αὐτῶν εἰρηνικῶν 

λεχθέντων λόγων. συνεφωνήθη πρὺς ἑκατέρους ἔγγραφον γενέσθαι 
εἰρήνης μεθ) ὕρκου λόγον ἐπὶ συμφώνου ἐτησίου πάκτου, παρ- 

έχεσθαι τῇ ᾿Ρωμαϊκῇ πολιτεία παρὰ τῶν ᾽4γαρηνῶν χρυσοῦ χιλιάδας 
5 τρεῖς καὶ ἄνδρας αἰχμαλώτους ν΄ καὶ ἵππους εὐγενεῖς v. ταῦτα 
στοιχηθέντα μεταξὺ τῶν δύο μερῶν ἐπὶ Ἰρόνους À φυλάττεσθαι 
πλατεῖαν εἰρήνην ἀναμέσον ᾿Ῥωμαίων καὶ ᾽4ράβων «πεποίηκεν»’ καὶ 
τῶν τοιούτων καθολικῶν δύο ἐγγράφων λόγων πρὸς ἀλλήλους μεθ) oun 
ὕρκων γεγονότων καὶ ἀλλήλοιρ ἐπιδοθέντων. ὁ πολλαχῶς λεχθεὶς 

v. v. 1—5 ςρξθ’. χέθ’. 9’. κβ. B. reliquis omissis m. — v. 5 om. g. — 
v. 6 sqq. cf. Const. Porph. de adm. imp. cp. 21. — 8 καὶ αἰχμάλωτοι add. xzA 
om. y Const. — 9 κατέφυγον]. ἐχώρησαν x. — 10 µυριάδας d. — τοῦτο Const. 
— 11 συλλογησάµενοι dy. — ón om. h. — 13 τὸν om. f. — 13 ὑποσχόμενος — 
14 πάκτα Om. g. — 14. 15 τοὺς τοιούτους πρέσβεις Om. x. — 16 εἰς Συρίαν h. 
— Πιτζιγαῦδιν h Πιτζιγανδιν sine acc, c Pitzigaudin A Πιτζιγαύδιον Nic, 
Πιτζιγαύδην dg  Ilirrwyaíp0g» em Πιτηγαωύδην f Πιζηκαύδην Const. — 
19 τούτον] τοῦ xz. — 90 ποιήσας y. — ἁμηρέων codd. praeter g. — κοραση- 
vov h Corasinoram À κορρασηνῶν g κορασίων d κορασσίων cem κορασσιών f. 
— 21.22 dr«p. αὐτῶν εἰρημένων λόγων εἰρηνικῶν x. — 22 ἑτέρους em. — 
23 εἰρήνης om. d. — μεθ ὅρκων dh. — λόγων dg Λόγου h. — ἐπισυμφόνως 
h. — 24 Ayagwwàv xy. — χρυσίου Nic. Const. — 25 τρεῖς) τξε em. — αἶχμα- 
Aerovg ν΄ dz (ν΄ in lit. d) A Nic. αἰχμαλώτους η΄ x Zon. XIV, 20 aiyuaLo- 
τους η΄ χιλιάδας y αἰχμαλώτους c Const. — 27 πεποίηκεν add. ez A: pax— 
effecta est om. codd. — 58 ἀλλήλους ---38 γεγ. καί om. y. — 98 μεθ) Ogxor»— 
29 ἀλλήλοις om. X. — 29 πολλαχός y. 

23^ 
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πανεύφηµος ἀνὴρ πρὺς τὸν βασιλέα ὑπέστρεψε μετὰ καὶ δώρων 

πολλῶν. ταῦτα µαθόντες οὗ τὰ ἑδπέρια οἰκοῦντες µέρη. Ó τε Χα- 
γάνος τῶν ᾽4βάρων καὶ o( ἐπέκεινα ῥῆγες ἔξαρχοί τε καὶ κάσταλδοι 
καὶ of ἐξοχώτατοι τῶν πρὺς τὴν δύσιν ἐθνῶν, διὰ πρεσβευτῶν δῶρα 
τῷ βασιλεῖ στείλαντες εἰρηνικὴν πρὸς αὐτοὺς ἀγάπην κυρωθῆναι 

ἠτήσαντο. εἶξας οὖν ὁ βασιλεὺς ταῖς αὐτῶν αἰτήσεσιν ἐκύρωσε καὶ 
πρὺς αὐτοὺς δεσποτικὴν εἰρήνην. καὶ ἐγένετο ἀμερωνία µεγάλη £v 

τε τῇ ἀνατολῇῃ καὶ δύσει. | 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίόκοπος Γεώργιος ἔτη c. 
Seo. 40. 4. αγ. α. 

Τούτῳ τῷ ἔτει γέγονε σεισμὺς µέγας κατὰ τὴν Μεσοποταμίαν. 

ἐν Q πίπτει τὸ βατᾶν καὶ ὁ τροῦὔλλος τῆς ἐκκλήησίας Ἐδέσης: καὶ 
ατίξει αὐτὸν Μαυΐῖας σπουδῇ τῶν Χριστιανῶν. 

ια. xÓ. p. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἀπεβίω Μαυΐας, Óó τῶν Σαρακηνῶν πρωτοσύμ- 

βουλος, μηνὶ ᾽άρτεμισίῳω s ἰνδικτιῶνος «. γέγονε δὲ στρατηγὸς 
ἔτη x, καὶ ἀμήρευσεν ἔτη κδ’. καὶ ἦρξεν Ἰξίδ, ὃ υἱὸς αὐτοῦ. 

| Καὶ τούτω τῷ xgóvo τὺ τῶν Βουλγάρων ἔθνος ἐπῆλθε τῇ 
Θράκῃ. ὀἀναγκαῖον δὲ εἰπεῖν καὶ περὶ τῆς ἀρχαιότητος τῶν Οὐννο- 
γουνδούρων Βουλγάρων καὶ Κοτράγων. ἐν τοῖς ἀρκτώοις περατι- 
xoig. µέρεσι τοῦ Εὐξείνου móvrov, ἐν τῇ Λλεγομένῃ Μαιώτιδι Λίµνῃ, 

εἰς ἣν εἰσάγεται ποταμὺς μέγιστος ἀπὺ τοῦ ὠκεανοῦ καταφερόµενος 
διὰ τῆς τῶν Σαρματῶν γῆς. λεγόμενος ᾿άτελ. εἰς ὃν εἰσάγεται ὁ 

λεγόμενος Τάναϊς ποταμὺς καὶ αὐτὸς ἀπὺ τῶν Ἰβηρίων πυλῶν ἐξ- 

ερχόμενος τῶν ἐν τοῖς Καυκασίοις ὄρεσιν, ἀπὺ δὲ τῆς µίξεως τοῦ 

Tévat καὶ τοῦ ᾿άτελ. (ἄνωθεν τῆς προλεχθείσης Μαιώτιδος Λίμνης 
σχιζοµένου τοῦ ᾿άτελ) ἔρχεται ὁ λεγόμενος Κοῦφις ποταμός, καὶ 

1 καὶ om. hx. — 8 Αράβων fx Βουλγάρων em. — 6 εἴξας] ἦξεν em 
ἦξεν f. — καὶ om. x. — 7 εἰρήνην δεσποτικήν Ím ἀγάπην καὶ εἰρήνην δεσπο- 
τικήν h donatoriam pacem A δωρεὰν vel ἐπὶ δώροις εἰρήνην Combefis. — 
8 τῇ δύσει z. — 19 βατᾶν z βατάν df βάταν e βαταν sine acc. c. βάτταν m 
ascensus À. — τροῦλος fh. — ὁ rg. ὁ uéyeg τῆς X. — Αἰδέσης x. — 13 avro 

δ , , 
ο. — Mdávi«g em. — 16 ἀρτεμησίῳ efx. — iv codd. — 17 w xzA κς y Const. 
Porph. de adm. imp. cp. 21. — καὶ ante ἁμήρ. om. y. — Ιζιδ sine acc. c. "Ifi 
sine acc, ef. — 18 καί] ἐν g. — 19 τῶν] αὐτῶν h. — Οὐνογουνδούρων Bovi- 
γάρων d OvovroyovrdovQov Βουλγάρων» c Ὀνογουνδούρων (Qv. em) Βουλγά- 
ρων ΥΑ. Οὐννοβουμρδοβουλγάρων z Οὔὕννων καὶ Βουλγάρων Niceph. — 30 Con- 
tragenses εἰ Contragus A ubique. — 91 Εὐξίνου hy. — Μαιώτηδι d Μεῶτιδι h 
Μεότητι em  Matoridi f sec. m. im lit. — 23 Ατεὶ em Ἀντελῆς sec. m. ec 
Ατελέ f "Aral x Αταλης z Ατήλ Const. Porphyr. de adm. imp. cp. 37 Ἐτέλ 
ib. cp. 40. Atel Α Πίο εἰ v. 26 sed v. 97 Atal. — 25 τῶν] αὐτῶν d ἃ τῶν c. 
— 26 "4rel em Lrelgg er Ατελέ ut vid. f "Aral xz. — ἸἨεύτιδος y Μεῶτιδος 
h. — 27 A4reÀ m τα] rell. A. — Κοῦφις ce Const. Porph. l. l. cp. 42. Κούφις 
df Κοῦφος z om. m Cuchthis A. 
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ἀποδίδει εἰς τὺ τέλος τῆς Ποντικῆς θαλάσσης πλησίον τῶν Nrxgo- 

πήλων εἰς τὸ ἄκρωμα τὺ Λεγόµενον Κριοῦ Πρόσωπον. xo δὲ τῆς 
προσηµανθείσης Λίμνης loc ποταμῷ Δάλασσα, καὶ εἰσάγεται εἰς τὴν 

τοῦ Εὐξείνου πόντου θάλασσαν διὰ τῆς γῆς Βοσφύρου καὶ Κιμμε- 

ρίου. ἐξ οὗ ποταμοῦ ἀγρεύεται τὸ Λεγόμενον μουρζοῦλιν καὶ τὰ 
τούτου ὕμοια, καὶ εἰς μὲν τὰ πρὺς ἀνατολὴν µέρη τῆς προκειµένης 
λίμνης ἐπὶ Φαναγουρίαν καὶ robe ἐκεῖσε οἰκοῦντας ᾿Εβραίους παρά- 

χεινται ἔθνη πλεῖστα" ἀπὺ δὲ τῆς αὐτῆς Λίμνης ἐπὶ τὺν Λεγόμενον 

Κοῦφιν ποταµόν, ἔνθα τὸ ξυστὺν ἀγρεύεται ᾽ Βουλγαρικὺν ὀψάριν, 

5j παλαιὰ Βουλγαρία ἐστὶν ἡ µεγάλη, καὶ οὗ λεγόμενοι Κότραγοι 

ὑὁμόφυλοι αὐτῶν καὶ οὗτοι τυγχάνοντες. ἐπὶ δὲ τῶν χρόνων Κων- 
σταντίνου. τοῦ εἰς τὴν δύσιν, Κροβάτου τοῦ κυροῦ τῆς λεχθείσης 

Βουλγαρίας καὶ τῶν Κοτράγων rov βίον μεταλλάξαντος καὶ πέντε 
καταλιπόντος υἱοὺς καὶ διατυπώσαντος μηδαμῶς τούτους ἀποχωρισ- 

δῆναι ἐκ τῆς πρὺς ἀλλήλους διαίτης. διὰ τὺ πάντη κυριεύειν αὐτοὺς 

καὶ ἑτέρῳ μὴ δουλωθῆναι ἔθνει, μετ ὀλύγον δὲ χρόνον τῆς ἐκείνου 
τελευτῆς εἰς διαίρεσιν ἐληλυθύτες οἱ αὐτοῦ πέντε υἱοὶ διέστησαν 
ἀπ᾿ ἀλλήλων μετὸ τοῦ ἐν ὑπεξουσιότητι ἑκάστου αὐτῶν ὑποκειμένου 

λαοῦ. καὶ ὁ μὲν πρῶτος υἱὸς ὁ λεγόμενος Βατβαιᾶν τὴν ἐντολὴν 

τοῦ οἰχκείου φυλάξας πατρὺς διέµεινεν ἐν τῇ προγονικῇ αὐτοῦ γῇ 

µέχρι τῆς δεῦρο. ὁ δὲ δεύτερος τούτου ἀδελφός, Ó λεγόμενος Κό- 

τραγος., τὸν Τάναϊν διαβὰς ποταμὺν ἀπέναντι τοῦ πρώτου ὤκησεν 

ἀδελφοῦ. ὁὃ δὲ τέταρτος καὶ ὁ πέµπτος vOv "Iórgov ἤτοι «{ανοῦβιν 
λεγόμενον περαιωθέντες zorcuóv, ó μὲν εἰς Πανονίαν τῆς ᾽4βαρίας 
ὑποταγεὶς τῷ Χαγάνω τῶν (gov ἔμεινεν ἐκεῖ μετὰ τῆς δυνάµεως 
αὐτοῦ. ὁ δὲ τὴν πρὺς τῇ Ραβέννη Πεντάπολιν καταλαβὼν ὑπὺ τὴν 

βασιλείαν τῶν Χριστιανῶν γέγονεν. ἔπειτα τούτων ὁ τρίτος, ασπα- 

ροὺχ λεγόμενος. τὺν «Ιάναπριν καὶ «{άναστριν περάσας καὶ τὺν 

1 Νεκρωπηλῶν f νεκρῶν πήλων e νεκρῶν πύλων m  Necropela A. — 
8 εἰσαγ. καὶ εἰς h. — 4 Εὐξίνυ dhy. -- Βοσφόρου yzA Βοσπύρου X. — καὶ 
Kup. om. m. — ὕ μουρζούλιν fgx μουρζούλιον em. — 7 Phanotiam A. — 
'Efoaíovg om.  ἈΝιμμερίους vel Ἰβήρους coni. Goar. — παράκειται d. — 9 Κού- 
gi» f Κοῦφον z Κώφινα Nic. — βολγαρικόν g. — 10 Κοτράγοι em. — 
19 τοῦ εἰς τὴν δύσιν τελευτήσαντος coni. Goar ὃς κατὰ τὴν δύσιν ἐτελεύτα 
Nie. βασιλεύσαντος post δύσιν add. Combefis ex A: qui in occidente regnavit. 
— Κροβάτου] Κοβράτου s. Κουβράτου Nic. — 13 µεταλλάξαντα ο. — 14 κατα- 
λιπύντα ο καταλιπόντας em. — καὶ om. y. — 15 ἀλλήλους--- 17 διέστησαν dm 

om. f. — 16 δουλοῦσθαι em. — 17 αὐτοῦ] αὐτοί x. — 18 ἑκάσιῳ x ἑκάσ m. 
— 19 ὁ ante 1ey. om. h. — Βατβαιάν hy. Βατβαϊγάν ἆ Berfeicyev sine acc. c 
Bathahias A Βαΐανός Nic. — 30 φυλάξαντος y. — 21 αὐτοῦ m. — 38 zZcvov(iw y 
4d«vovfnv x «Ἰάνουβιν g. — 24 Παννονίαν g. — Αραβίας επι, — 36 τὴν om. 
Xy. — πρὸς τῇ ᾿Ῥαβένῃ d πρὸς τῇ Ῥαβέννει ο πρὸς τὴν Ῥαβέννῃ πρὸς τὴν 
ἀβέννῃ y. — Πενταπόλει ο. — 27 τοῦτον ch. — ᾽Απαρούχ y. — 38 ἁάπριν y. 

546 B 

541 B 



358 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

Ὄγλον καταλαβὼν βορειοτέρους τοῦ «4ανουβίου ποταμοὺς μεταξὺ τού- 

του κἀκείνων ὤκησεν, ἀσφαλῆ καὶ δυσµάχητον εἶναι τὺν τόπον στοχα- 

σάµενος ἐξ ἑκάστου μέρους" τελματώδης γὰρ ἔμπροσθεν. καὶ ἄλλοθεν 
τοῖς ποταμοῖς στεφανούµενος. πολλὴν τῷ ἔθνει τεταπεινωµένῳ διὰ 

$»sPróv μερισμὺν τὴν ἐκ τῶν πολεµίων παρεῖχεν ἄνεσιν. τούτων δὲ. 

οὕτως εἰς πέντε µέρη διαιρεθέντων καὶ ἐν βραχύτητι καταντησάν- 

των, ἐξῆλθε τὺ µέγα ἕθνος τῶν Χαζάρων ἀπὸ τοῦ ἐνδοτέρου βάθους 

Βερζιλίας τῆς πρώτης Σαρματίας καὶ ἐδέσποσε πάσης τῆς περατικῆς 

e γῆς µέχρι τῆς Ποντικῆς δαλάσσης: καὶ τὺν πρῶτον ἀδελφὺν Βατβαιᾶν, 

τῆς πρώτης Βουλγαρίως ἄρχοντα. ὑποτελῆ καταστήσας φύρους παρ 10 

αὐτοῦ κοµίζεται µέχρι τοῦ νῦν. ὁ δὲ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος µε- 

µαθηκώς, ὅτι ἐξάπινα ἔθνος ῥυπαρὺν καὶ ἀκάθαρτον ἐκεῖθεν τοῦ 

«4ανουβίου εἰς τὸν Ὄγλον ἐσκήνωσεν, καὶ τὰ πλησιάξοντα τῷ «Ία- 

νουβίω ἐκτρέχει καὶ λυµαίνεται. τοῦτ ἔστι τὴν νῦν κρατουµένην 
ὑπ᾿ αὐτῶν χώραν., ὑπὺ Χριστιανῶν τύτε κρατουµένην. ἠνιάθη σφό- 15 

δρα" καὶ κελεύει περᾶσαι πάντα τὰ θέµατα ἐν τῇ Θράκῃ. καὶ ἐξοπλίσας 

ὧν B στόλον διά τε γῆς καὶ θαλάσσης κατ αὐτῶν ἀπεκίνησε πολέμω τού- 
τους ἐκδιῶξαι πειρώµενος, καὶ διὰ μὲν τῆς πρὺς τῷ Ὄγλῳ καλου- 

µένῳ καὶ «4ανουβίῳ ἠπείρου τὰ πεζικὰ παρατάξας, διὰ δὲ τῆς 

πλησιαζούσης ἀκτῆς τὰς ναῦς προσορµίσας. τοῦτο δὲ τὺ ἀθρύον 20 
καὶ παμπληθὲς τῆς παρατάξεως o( Βούλγαροι δεασάµενοι, τῆς ἑαυτῶν 
ἀπεγνωκύτεςρ σωτηρίας εἰς τὸ προλεχθὲν ὀχύρωμα καταφεύγουσι καὶ 

ἑαυτοὺς ἀσφαλίζονται. ἐν τρισὶ δὲ καὶ τέτρασιν ἡμέραις ἐκ τοῦ 
τοιούτου ὀχυρώματος αὐτῶν μὲν ἐξελθεῖν, μὴ τολµησάντων. τῶν δὲ 
Ῥωμαίων πόλεμον μὴ συναφάντων διὰ τὴν προκειµένην τῶν τελµά- 25 

των πρόφασιν, στοχασάµενον τὺ μιαρὺν ἔθνος τὴν χαυνότητα τῶν 

“Ρωμαίων ἀνελάβετο καὶ προθυµότερον γέγονεν. τοῦ δὲ βασιλέως 

ἐν ποδαλγία ὀξυπαθήσαντος καὶ ἐπὶ Μεσημβρίαν βιασθέντος ὑπο- 

στρέψαι διὰ συνήθειαν Λλουτροῦ ἅμα πέντε δροµμώνων καὶ τῶν οὐ- 
χείων αὐτοῦ ἀνθρώπων. κατέλιπε τοὺς στρατηγοὺς καὶ τὸν λαὺν 30 

ὃν 

1 Ὄγλον Nic, Ὄγκλον dhy Ὀγκλόν g Ὀγκλον sine acc. c Onglon A Aic 
sed rel. locis Hoglon. — βοφιωτέρους 7 βοριωτέρου y. — ποταμοῦ οὓς µεταξύ 
y. — τούτων g. — 3 κἀκεῖνον y πάκείνω g. — 5 τῶν om. xz. — 8 Βερζηλίας 

dhy Βερζήλιος c Βερζέιος g Βερυλίας Nic. — 9 Βατβαϊάν hm Βατβαΐαν efg 
Βατβαϊαν sine acc, c. Batyatav ἆ Bathahian A Βαϊανόν Nic. — 18 'Oylov 
Nic. Hoglon A 'Oyylov dh Ὀγκλόν g 'Oiyov f "Oyiov em. In cod. c hoc 
verbum interiit, — τοῦ avov(íov cz. — 14.15 παρ) αὐτῶν κρατουµένην g. — 
16 πάντα περᾶσαι g. — 17 θαλάττης ο. — κατ αὐτῶν Om. z. — 18 τῷ] τὸ 
yz — Oyyàio d Ὀγκλῷ g Ὅχλῳ em. — καλουµένου cg. — 19 Z«rvovf(íov cz. 
— 90 προσορµήσας f προσωρµήσας em. — 94 oy. ἐξελθ. μὲν αὐτῶν uj em. — 
25 διὰ τὴν τῶν προσκειµένων τελμάτων πρ. propter adiacentium paludum 
occasionem A. — παλµάτων codd. correctum sec. i. in ef. — 927 ἀνεβάλετο d, 
— 29 ὅρομόνων hy. 
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κελεύσας παρακονδακίζειν καὶ ὑποσῦραι αὐτοὺς ἐκ τοῦ ὀχυρώματος 

καὶ πόλεμον πρὺς αὐτοὺς κροτῆσαι, εἰ τύχοι αὐτοὺς ἐξελθεῖν' εἰ δὲ 

μή, κἂν παρακαθίσαι αὐτοὺς καὶ φυλάττειν ἐν τοῖς ἐρύμασιν. οἱ δὲ 
τοῦ καβαλλαρικοῦ τὺν βασιλέα φεύγειν διαφηµίσαντες καὶ φόβῳ 

5 συσχεθέντες τῇ αὐτῇ φυγῇ ἐχρήσαντο, μηδενὺς, διώκοντος. οἱ δὲ mn 

Βούλγαροι τοῦτο Βεασάμενοι ἐπεδίωκον ὀπίσω αὐτῶν καὶ τοὺς πλεί- 
στους ξίφει ἀνεῖλον, πολλοὺς δὲ καὶ ἐτραυμότισαν. καὶ καταδιώξαντες 

αὐτοὺς µέχρι τοῦ «ανουβίου καὶ τοῦτον περάσαντες καὶ ἐλθύντες 

ἐπὶ τὴν λεγοµένην Βάρναν πλησίον Ὀδύσσου xal τοῦ ἐκεῖσε µεσο- 
10 γαίου. τὸν τόπον ἑωρακότες ἐν πολλῇ ἀσφαλείᾳ διακείµενον, ἐκ μὲν 

τῶν ὕπισθεν διὰ τοῦ «ανουβίου ποταμοῦ, ἔμπροσθεν δὲ καὶ ἐκ 
πλαγίων διὰ κλεισουρῶν καὶ τῆς Ποντικῆς θαλάσσης, κυριευσάντων 29 » 

δὲ αὐτῶν καὶ τῶν παρακειµένων Σκλαυινῶν ἐθνῶν τὰς λεγοµένας 

ἑπτὰ γενεάς, τοὺς μὲν Σέβερεις κατώκισαν ἀπὺ τῆς ἔμπροσθεν 
κλεισούρας Βερεγάβων ἐπὶ τὰ πρὺς ἀνατολὴν µέρη. εἰς δὲ τὰ πρὺς 

µεσημβρίαν καὶ δύσιν μέχρις ᾽4βαρίας τὰς ὑπολοίπους ἑπτὸ γενεὰς 

ὑπὺ πάκτον ὕντας' ἐν τούτοις οὖν πλατυνθέντων αὐτῶν ἐγαυρίασαν. 

καὶ ἤρξαντο τὰ ὑπὺ τὴν ᾿Ρωμαϊκὴν πολιτείαν ὄντα κάστρα τε καὶ 

χωρία ἐπιρρίπτειν καὶ αἰχμαλωτίζειν. ὅδεν ὀἀναγκασθεὶς ὁ βασιλεὺς 
90 εἰρήνευσε μετ αὐτῶν, ἐτήσια αὐτοῖς συμφωνήσας πάχτα παρέχειν 

ἐπ αἰσχύνῃ Ρωμαίων διὰ πλῆθος πταισµάτων' | θαυμαστὺν γὰρ ἦν 

ἀκουόμενον τοῖς μακρὸν καὶ τοῖς ἐγγύς, Ort ὁ πάντας ὑποτελεῖς 
ἑαυτῷ καταστησάµενος, τούς τε κατὰ τὴν ἑώαν καὶ δύσιν καὶ ἄρκτον 55ο n 
καὶ µεσηµβρίαν. ὑπὸ τοῦδε τοῦ μυσαροῦ καὶ νεοφανοῦς ἔθνους 

5 ἠττήθη. ἀλλ οὗτος μὲν ἐκ προνοίας Θεοῦ τοῦτο συµβεβηκέναι Χρι- 
στιανοῖς πιστεύσας, εὐαγγελικῶς διανοησάµενος εἰρήνευσεν' καὶ ἦν 
ἕως τελευτῆς αὐτοῦ ἠρεμῶν ἐκ πάντων πολεμίων σπουδὴν ἔχων ἐξ- 

αίρετον ἐνῶσαι τὰς ἁπανταχῆ διμρηµένας ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας 

ἀπὺ τῶν χρόνων “Ηρακλείου τοῦ βασιλέως καὶ προπάππου αὐτοῦ, 

30 καὶ Σεργίου τοῦ κακόφρονος καὶ Πύρρου. τῶν ἀναξίως ἡγησαμένων 
τοῦ θρόνου Κωνσταντινουπόλεῶως, µίαν τε θέλησιν καὶ µίαν ἐνέρ- 

γειαν ἐπὶ τοῦ κυρίου καὶ 9:00 καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

15 - 

3 z 

δογµατισάντων. | ιὦν τὰς κακοδοξίας ἀνατρέφαι σπουδάζων ὁ αὐτὸς duo ea 

1 παρακοντακίζειν comi. Goar. — ὑποσύρειν d. — 2 τύχη h. — 8 κἂν 
Om. g. — παρακαθῆσαι xy. — αὐτοὺς hx αὐτοῖς gy. — δεύμασιν em. — 
4 καβαλαρικοῦ dh, — διαφηµήσαντες dy. — 5 τῇ αὐτῇῃ ΥΑ τοιαύτῃ cz om. d. 
— 12 καὶ ante τῆς Ilovr. om. y. — 18 mzagoxnuívor Nic, — Σκλαβένων g. — 
14 Σέβερης hy Xeffeome sime acc. c. — κατῴκησαν codd. — 15 Μερεγάβων g. 
— 16 ὑπολοίπας c. — 17 πάώκτων y. — ἠγαυρίασαν em et ut vid. f. — 920 παρ- 
έχειν πάκτα cz. — 91 τῶν Ῥωμαίων xz. — διὰ πλήθους y. — 992 ἀκούομεν y 
ἀκοῦσαι g. — 94 τοῦδε x δέ yz. — 25 οὕτως hmx, — 26 gv] νῦν m νήν e. 
— 50 Πύρου x. — 82 καὶ θεοῦ om. x. — 33 ὃν τῆς κακ. h. — δοξάζων y. 
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χριστιανικώτατος βασιλεὺς σύνοδον οἰκουμενικὴν συναθροίσας ἐπι- 
σκόπων σπθ΄ ἐν Κωνσταντινουπύόλει, τά τε προκεκυρωµένα ἐν ταῖς 

προλαβούσαις ἁγίαις καὶ οἰκουμενικαῖς πέντε συνύδοις ἐπεβεβαίωσε 

δόγματα. καὶ τὺ τῶν δύο θἐλημάτων καὶ ἐνεργειῶν εὐσεβὲς 8εσπι- 
σθῆναι δόγμα συνεφηφίσατο κατὰ τὴν αὐτὴν ἁγίαν καὶ ἀκριβεστότην 

ἕκτην οἰκουμενικὴν σύνοδον. | je καὶ ἐξῆρχον ὁ αὐτός τε πανευσεβὴς 

βασιλεὺς Κωνσταντῖνος καὶ οἱ εὐσεβεῖς ἱεράρχαι. 

᾽Αράβων ἀρχηγὺς ᾿4ζἱδ Ern y. 
seo. xoB. ιβ. α. y. 

Tovro τῷ ἔτει συνηθροίσθη 9 ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ ἕκτη σύν- 

οδος ἐν Κωνσταντινουπόλει τῶν σπθ΄ ἁγίων ἐπισκόπων καὶ πατέρων 

κατὰ ἐπιτροπὴν τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως Κωνσταντίνου. 

Κόόμου Τῆς θείας Ῥωμαίων ᾿4ράῤων Κωνσταντ. 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὸς ἐπίσκοπος 

ΦΡΟΥ.. ἔτη χογ.. Κωνσταντῖνος Af Γεώργιος 
Erg i£. ἔτη y. ἔτη s. 
w. B. à. 

Tovro τῷ ἔτει ἀπώσατο Κωνσταντῖνος τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τῆς 

βασιλείας, Ηράκλειον καὶ Τιβέριον, καὶ uóvog ἐβασίλευσε σὺν "Iov- 
στινιανῷ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 

εδ. y. €. 

Tovro τῷ ἔτει Μουχτὰρ ὁ ψεύστης τυραννήσας ἐπικρατὴς γέγονε 

τῆς Περσίδος, ἀπεκάλει δὲ ἑαυτὺν προφήτην. καὶ ἐταράχθησαν οὗ 

"Aga peg. 

᾿4ράβων &oynyós ΙΜαρουὰμ ἔτος α΄. 
i ο X. 

Tovro τῷ ἔτει ἀπεβίω Ἰξίδ, καὶ ταραχθέντες οἱ "4ραβες τοῦ 
᾿Εθρίβου διηγέρθησαν καταστήόσαντες ἀρχηγὺν ἑαυτοῖς ᾿4βδελᾶν τινα, 

υἱὸν Ζουβέρ. καὶ συναχθέντες o( Φοίνικες καὶ o( Παλαιστίνης ἐπὶ 
τὴν «{αμασκὺν ἔρχονται καὶ ἕως τοῦ Γαβιθᾶ πρὸς ᾿σάν, ἀμηρᾶν 
Παλαιστίνης: καὶ δίδουσι χεῖρας δεξιὰς τῷ Μαρουὰμ καὶ ἰστῶσιν 
αὐτὸν &oyuyóv, καὶ ἀμηρεύει μῆνας 8’. καὶ τελευτήσαντος αὐτοῦ, 

9 τά τε] κατά τε τά y. — 5 καὶ om. y. — 4 δύο om. xz. — πισθῆναι 
em. — 6 ἐξῆρχεν xz. — τε om. y. — πανεύφημος y. — 8 Ἠζίδ em. — ἔτη 
9. y. — 11 πατέρων καὶ ἐπισκόπων h. — 19 ἐβασίλευε h. -- 21 ιδ] i9" g. — 
92 Μουχτᾶρ eg ἸΜουκτάφ m Movgdo h. — 23 αὐτόν f αὐτόν em. — 26 s'] 
ἕ g ις f. — 27 Ἰζιδ sine acc. οκ Απὶά A. — 28 4i(0oíBov g 'E99oíov y τῆς 
Αἰθρίβου Const. Porph. de adm. imp. cp. 51. — διεγέρθησαν y. — Afósiav efg 
Afüsidv m βδελαν h "4βδελλαν d 4βδελλαν sine acc. c. — 29 Ζουβέρ d Const. 
Porph. Ζοῦβερ z Ζούβερ y sine acc. c. — Φοινίκης cu τῆς Φοινίκης d. — of 
om. d. — Παλαιστινεῖς» — 929. 80 ἔρχονται ἐπὶ τ. deg. xz. — Γαβιθά dm Γα- 
βιθα sine acc. e. Γαμιθά ο. — Ασᾶν g σαν sine acc. ce ᾿Ασσάν ἆ Σάσαν f 
Οὖσάν Const. Porph. — ἆμηράν codd. praeter g. — 31 δίδωσι codd. — τῶν 
M. f. — Magovév e Magovey m. — 32 τελευτήσαντος αὐτοῦ] τελευτήσας y. 
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᾽Αβιμέλεχ, Ó« υἱὸς αὐτοῦ, διαδέχεται τὴν ἀρχὴν ἀμηρεύσας ἔτη κα 
ἥμισυ. καὶ χειροῦται τοὺς τυράννους καὶ ἀποκτέννει τὸν ᾿4βδελᾶν, 

υἱὸν Ζουβέρ. καὶ «{άδαχον. 

᾿Αράβων ἀρχηγὺς ᾽Αβιμέλεχ ἔτη κβ.. 
Κωνσταντινουπόλεως ἐπίόκοπος Θεόδωρος πάλιν ἔτη y. 

" B , , 
tS. e. «. 

Tovro τῷ ἔτει ἐγένετο Aug καὶ Φανατικὺν µέγα ἐν Συρία. 

καὶ ᾿4βιμέλεχ ἐκράτησε τοῦ ἔθνους. τῶν δὲ Μαρδαϊτῶν ἐπιτιθεμέ- 
vov τοῖς µέρεσι τοῦ 4ιβάνου, καὶ τοῦ Λλοιμοῦ ἐπικρατοῦντος. Ó 

αὐτὺς ᾽άβιμέλεχ τὴν ἐπὶ Mawvtov ζητηθεῖσαν εἰρήνην αἰτεῖται &xo- 

στείλας πρέσβεις πρὺς τὺν βασιλέα, τὰς αὐτὰς τξε χιλιάδας τοῦ 

χρυσοῦ νομισμάτων συνθέµενοςρ τελεῖν, καὶ τοὺς τξε δούλους, καὶ 

ὑμοίως εὐγενεῖς ἵππους τξε’. 

ζ. B. p. 

Tovro τῷ ἔτει ἀνεπάη Ó εὐσεβὴς βασιλεὺς Κωνσταντῖνος κρα- 

τήσας ἔτη ιζ. καὶ ἐβασίλευσεν Ιουστινιανὺς ὁ υἱὸς αὐτοῦ. 

[Ιστέον ὕτι µάτην Ληρωδῶς «φλυαροῦσέ τινες λέγοντες μετὰ 

τέόσαρα rw γεγονέναι τοὺς παρ αὐτοῖς φηµιζομένους τῆς ἕκτης 
συνόδου κεφαλαιώδεις τύπους. ὡς γὰρ ἐν πᾶσι φευδηγοροῦντες 

ἐλέγχονται, ἀποδείκνυνται καὶ ἐν τούτοις μηδὲν ἀληθὲς λέγοντες. ἡ 

γὰρ ἀκριβὴς χρονικὴ ἀποσημείωσις τὴν κατὰ τῶν Μονοθελητῶν ἁγίαν 
οἰκουμενικὴν ἕκτην σύνοδον ἐν τῷ ιβ ἔτει τῆς βασιλείας Κωνσταν-ι 

τίνου, ἐκγόνου ᾿Ηρακλείου, γενέσθαι λέγει, ἐν ἔτει ἀπὸ κτίσεως 
κόσμου «ςροβ. καὶ ὅτι μετὰ τοῦτο ἐβασίλευσεν ὁ αὐτὸς Κωνσταν- 

τῖνος ἔτη ε’. καὶ τελευτήόαντος αὐτοῦ. ἐμονάρχησεν Ἰουστινιανός, ó 
υίὸς αὐτοῦ, ἔτη (, ἐκβληθέντος δὲ Ἰουστινιανοῦ ἐκρότησε 4{εόντιος 
ἔτη y', καὶ μετὰ 4εόντιον Τιβέριος Ó καὶ ᾽άϕίμαρος ἔτη C, καὶ 

πάλιν Ιουστινιανὺς Ó ἐκβληθεὶς ἔτη ς’' ὡς εὑρίσκεσθαι ἐξ αὐτῶν 

τῶν ἐκδεδομένων τύπων τῷ D ἔτει τῆς ἐσχάτης βασιλείας τοῦ αὐτοῦ 

ῥινοκοπηµένου Ἰουστινιανοῦ ἐκτεθεῖσθαι αὐτοὺς περιέχοντας ἐν τῷ 
y τύπῳ αὐταῖς λέξεσιν οὕτως": ""συνορῶμεν ὥστε τοὺς μὲν δυσὶ 

1. 2 ἔτη xp x«l μῆνας s' Const. Porph. — 2 ἥμισυ om. em. — ἀποκτέννει g 
ἀποκτέννη def ἀποκτένει c ἀποκτένῃ πι ἀποκταίνει h. — βδελάν m 4fe- 
làv g Αδελάν e "Afósliev dh ᾿βδελλᾶν c. — 3 τὸν υἷόν d. — Ζουβερ z sine 
acc. ο. — nec non εἰ Dadachum A καὶ διάδοχον cyz om. d. — 4 Μέλεχ f. Μελέχ 
e, — frg κα m. — 5 Θεόδ. πάλιν K. ἐπ. h Κ. ἐπ. πάλιν Θεοδ. πάλιν m 
Κωνστ. ἐπίσκ. om. ef. — 9 λοιμοῦ fhx λιμοῦ egm pestilentia et fames A. — 
13 vouícuata y. — τελεῖν] τε λέγειν em. — τοὺς om. y. — δούλας f. — 15 a»- 
επαύη Í ἐκοιμήθη d. — 17 ad mg. fxz adscr.: Σχόλιον. — 30 ἀποδείκνυται 
cy. — ἀληθῶς y. — 38 λέγεται y. — 34 «ροβΊ Vleuxx A. — 97 Τιβ. καὶ ὁ 
Ww. ef ὁ om. m. — Αφίμαρος h sine spir. ce. — 38 ὁ om. f. — às] os y. 
29 TOY om. f. — ἐκδεδεμένων em. — 31 ab?raig*dz ταῖς c αὐτοῦ ταῖς y..— 
ὥστε y ὅτι xz. — τοῖς ef. 
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γάμοις περιπαρέντας καὶ µέχρι τῆς ιε’ τοῦ παρελθόντος «Ιαννουαρίου 
μηνὸς τῆς παρελθούσης δ΄ ἰνδικτιῶνος ἔτους 929 δουλωθέντας τῇ 

ἁμαρτία καὶ μὴ ἐκνῆψαι αὐτῆς προελομένους καθαιρέσει κανονικῇ 

ὑποβαλεῖν. καὶ μεθ’ ἕτερα" “τοὺς δὲ μετὰ τὴν χειροτονίαν γάµῳω 
ἑνὶ παρανόμως προσοµιλήσαντας. τοῦτ ἔστι πρεσβυτέρους καὶ δια- 
χύνους καὶ ὑποδιακόνους. ἤδη ἐπὶ βραχύν τινα Ίρύνον εἰρχθέντας 
τῆς ἱερᾶς λειτουργίας καὶ ἐπιτιμηθέντας αὖθις αὐτοὺς τοῖς οὐκείοις 

ἀποκαταστῆναι βαθμοῖς, μηδαμῶς ἑτέρῳ µείζονι προκόπτοντας Be9uo, 
προδήλως διαλυθέντος αὐτοῖς τοῦ ἀθέσμου συνοικεσίου... ὥστε ἐξ 

αὐτῆς τῆς χρονικῆς ἀποσημειώσεως ἀριδήλως φαίνεσθαι συναγόµενα 

ἀπὺ τῆς ἁγίας οἰκουμενικῆς ἕκτης συνόδου ἕως τῶν ἐκδεδομένων 

τύπων ἔτη xf, πατριαρχοῦντος ἐν τῇ ἁγία οἰκουμενικῇ συνόδῳ Κων- 
30 P σταντινουπόλεως Γεωργίου. ἔτος ἄγοντος τῆς πατριαρχίας y', καὶ 

μετὰ τὴν σύνοδον πατριαρχήσαντος ἄλλα ἔτη γ΄. μετὰ δὲ τοῦτον 

Θεοδώρου ἔτη y', καὶ Παύλου ἔτη ζ. καὶ Καλλινίκου ἔτη ιβ. καὶ 
Κύρου ἔτη β’ ὡς συνάγεσθαι καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν πατριαρχῶν ἔτη x£. 

ἀπὺ δὲ τῶν ἐκδεδομένων τύπων ἕως τοῦ πρώτου ἔτους Φιλιππικοῦ 

ἔτη ε’' καὶ ἐν τῷ αὐτῷ πρώτω ἔτει τῆς βασιλείας Φιλιππικοῦ γενέ- 

σθαι ἐμμανῆ σύνοδον κατὰ τῆς ἁγίας οἰκουμενικῆς ἕκτης συνόδου" 

καὶ ἐξωσθέντος Κύρου τῷ € ἔτει τῆς πατριαρχίας αὐτοῦ. γενέσθαι 
Ἰωάννην πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, ᾽ἄνδρέαν δὲ μητροπολέ- 
την τῆς Κρήτης καὶ Γερμανὺν µητροπολίτην Κυζύου, ὑπογράψαντας 

προδήλως καὶ ἀναθεματίσαντας μετὰ πάντων τῶν κατὰ τοὺς αὐτοὺς 

χρόνους τὴν προρρηθεῖσαν κατὰ τῶν Μονοθελητῶν ἁγίαν οἴκουμε- 

νικὴν S σύνοδον’ μετὸ δὲ ἔτη γ΄ τελευτήσαντος Ἰωάννου, µετα- : 

τεθῆναι Γερμανὸν ἀπὺ Κυξίκου., xal πατριαρχῆσαι Κωνσταντινου- 

$55 Ὦ πύλεως, καὶ τῷ wy ἔτει τῆς βασιλείας 4έοντος ἐξορισθῆναι, καὶ 
γενέσθαι ᾿4ναστάσιον καὶ πατριαρχῆσαι ἔτη xÓ" καὶ μετ αὐτὺν 
Κωνσταντῖνον ἔτη ιβ. καὶ Νικήταν (0, καὶ Παῦλον £, καὶ Ταρά- 

σιον κα καὶ Νικηφόρον η’. καὶ Θεόδοτον 5. καὶ Avróviov τς’, καὶ 
Ἰωάννην τὺν 4εκανόμαντιν ἔτη s καὶ μῆνα «.] 

1 Ἰανουαρίου z. — 3 / codd. — 3 ἐκν. ταύτης προελοµένους Canon con- 
cilii ἐκν. αὐτοὺς προελοµένους y qui— resipiscere proposuerunt Α ἐκνήψαντας, 
προελόµεθα (-λώμεθα z) xz. — 4 ὑποβάλειν h ὑποβάλαι y. — 6 προσοµιλήσαν- 
τες em προσοµιλήσαντας Sed ας sec. m. im lit. f, — 6 βραχύ y. — 7 iv τοῖς 
oix. y. — 12 πατριαρχούντων of. — 14 πατριαρχήσαντα ο. — 15 καὶ Παύλου --- 
ἔτη (B om. y. — 16 καὶ om. h. — 17 πρώτου] τετάρτου codd. A. — 18 ἔτη--- 
Φιλιππικοῦ Om. g. — 22 τῆς Om. xz. — 93 αὐτοὺς om. f. — 54 κατὰ τὴν τῶν 
em. — 27 ἔτη u&' post Κωνσταντινουπόλεως add. z. — ἐξορισθῆναι καὶ] ἐξωσθέν- 
τος Xz. — 39 xal Νικήταν id om. Α. — 50 κα ---ις xal om. f, — 30 xai Νικη- 
gógov —31 µῆνα αἱ om. Α. — 31 λεκανομάντιν hx λεκανομάντην ef Arxevo- 

QT 7. " ; : 
par m Λεκανοµαν sime acc. g. — µήνα (om. «) X µηνας y. 
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Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων ᾿Αράβων Κωνσταντ. 
ἔτη όαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὺς ἐπίσκοπος 

Spon. ἔτη χοη”. Ἰουστινιανὺς ᾿Αβιμέλεχ Θεόδωρος 
ἔτη κ. Ey x. τη y. 

a. y y. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἀποστέλλει 4βιμέλεχ πρὺς "Tovorivievóv βεβαιῶσαι 
τὴν εἰρήνην, καὶ ἐστοιχήθη ἡ εἰρήνη οὕτως" ἵνα ὃ βασιλεὺς παύσῃ. 

τὺ τῶν Μαρδαϊτῶν τάγμα ἐκ τοῦ 4ιβάνου., καὶ διακωλύσῃ τὰς ἐπι- 

δρομὰς αὐτῶν" καὶ ᾽βιμέλεχ δώσῃ τοῖς "Ῥωμαίοις καθ ἑκάστην 
ἡμέραν νοµίσµατα χίλια καὶ ἵππον καὶ δοῦλον: καὶ ἵνα ἔχωσι κοινὰ 

κατὰ τὺ ἴσον τοὺς φόρους τῆς Κύπρου καὶ ᾽ρμενίας καὶ Ἰβηρίας, 
καὶ ἔπεμφεν Ó βασιλεὺς Παῦλον τὺν μαγιστριανὸν πρὸς ᾽άβιμέλεχ 

ἀσφαλίσασθαι τὰ στοιχηθέντα, καὶ γέγονεν ἔγγραφος ἀσφάλεια μετὰ 
μαρτύρων. καὶ φιλοτιμηθεὶς Ó μαγιστριανὺς ὑπέστρεφεν. καὶ πέµψας 
ὁ βασιλεὺς προσελάβετο τοὺς Μαρδαϊΐτας χιλιάδας ιβ τὴν '᾿Ρωμαϊκὴν 
δυναστείαν ἀκρωτηριάσας. πᾶσαι γὰρ αἲ νῦν οἰκούμεναι παρὸ τῶν 

᾿4ράβων εἰς τὰ ἄκρα πόλεις ἀπὺ ἨΜομφουεστίας καὶ ἕως τετάρτης 
᾽άρμενίας ἀνίσχυροι καὶ ἀοίκητοι ἐτύγχανον διὰ τὴν ἔφοδον τῶν 

Μαρδαϊτῶν' ὧν παρασταλέντων, πάνδεινα κακὰ πέπονθεν ἡ ̓ Ῥωμανία 
ὑπὸ τῶν ᾿4ράβων µέχρι τοῦ νῦν. 

Τῷ δ᾽ αὐτῷ ἔτει πέµπει ᾿4βιμέλεχ Ζίαδον, τὸν ἀδελφὺν Μαυΐου, 

ες Περσίδα κατὰ Μουκχτὰρ τοῦ ψεύστου καὶ τυράννου. καὶ ἀνῃρέθη 
Ζίαδος ὑπὺ Μουχτάρ. καὶ ἀκούσας ᾽4βιμέλεχ ἔρχεται εἰς Μεσοπο- 

ταµίαν καὶ τυραννεῖται ὑπὺ Σαΐδου": ὃν ἐπανελθὼν διὰ Λόγου τὴν 

«4αμασκὺν πέπεικεν ἀνοῖξαι προκαταληφθεῖσαν ὑπ αὐτοῦ, καὶ μετὰ 
τοῦτο δολοφονεῖ αὐτόν. | Ιουστινιανὺς δὲ νεώτερος ὤν, ὡς τ6΄ yoó- 
vov, | καὶ ἀβούλως τὰ κατ αὐτὸν διοικῶν ἀποστέλλει 4εόντιον τὺν 

στρατηγὺν ἐπὶ τὴν ᾽άρμενίαν μετὰ ᾿Ρωμαϊκῆς δυνάµεως, καὶ τοὺς 

ἐκεῖσε Σαρακηνοὺς κτείνας ὑποτάσσει 'Ῥωμαίοις, ὡσαύτως καὶ Ἰβη- 
ρίαν καὶ ᾽Αλβανίαν, Βουκανίαν τε καὶ Μηδίαν καὶ φορολογήσας τὰς 
χώρας πάμπολλα χρήματα τῷ βασιλεῖ ἀπέστειλεν. ᾽4βιμέλεχ δὲ ταῦτα 
μεμαθηκὼς καταλαμβάνει τὺ Κερκήσιον καὶ τὴν Θεούπολιν ὑπέταξεν. 

1 Alexandrum Antiochiae episcopum addit A. — 3' sgx' ef, — 3* yx f. 
— 83 βημέλεχ eui. — 7 καὶ ἐστοιχήθη ἡ εἰρήνη om. z. — 8 Bagüciràv g. — 
διακωλύσει z. — 9 δώσει fz — 10 καὶ ἵππον εὐγενῆ ἕνα καὶ Αἰθίοπα δοῦλον 
ἕνα Const. Porpb. de adm, imp. cp. 22. — 14 ὁ µαγιστριανός om. Α. — 16 γὰρ 
aí νῦν] νῦν γάρ y γὰρ νῦν cf Const. Porph. — 17 ἀπὸ om. h. — MovptQov- 
εστίας em. — ἕως τῆς δ΄ Aou. d. — 19 ὧν om. h. — 20 4g. ἕκτοτε καὶ µέχρι 
z. — 91 à' om. y. — Ζίαδον yÀ Ζίανδον xz. — Mavía h. — 22 Μουκτὰρ 
τοῦ v. m Μουχτάρτου wy. f. — 23 Ζίανδος xz. — ἹΜουχτάρου ef Movxtdoov 
m. — 26 πεποίηκεν m fecit A. — 26 δὲ om. g. — ὡς εἰ i$ d. — 929 κτείνας 

Σαρακηνούς y. — Ῥωμαίους ef. — 30 Βουκανίαν ΣΑ Βουλκακίαν cy '"Toxa- 
ρίαν d. — Ἰηδείαν y. — 32 Κερκίσιον g Kéígotov y. 

A. M. 6118 
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Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Παῦλος ἔτη ζ’. 
δισ. «ας 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἐγένετο Λιμὺς ἐν Συρία καὶ πολλοὶ εἰσῆλθον 
εἰς Ῥωμανίαν. καὶ ἐλδὼν ὁ βασιλεὺς εἰς ᾽άρμενίαν ἐκεῖ ἐδέξατο 

τοὺς ἐν τῷ 4ιῤάνω Μαρδαΐτας., χάλκεον τεῖχος διαλύσας. | παρέλυσε : 

δὲ καὶ τὴν μετὰ τῶν Βουλγάρων παγιωθεῖσαν εἰρήνην διαταράξας 
τοὺς ὑπὺ τοῦ οἰκείου πατρὺς ἐνορδίνους γεγονότας τύπους, καὶ 

κελεύει περᾶσαι ἐπὶ τὴν Θράκην τὰ καβαλλαρικὰ Βέµατα βουλόμενος 
τούς τε Βουλγάρους καὶ τὰς Σκλαυινίας αἰχμαλωτίσαι. | 

sem. xxm. y. εἕ. p. 

| Toro τῷ ἔτει ἐπεστράτευσεν ἸΙουστινιανὺς κατὰ Σκλαυινίας 

καὶ Βουλγαρίας. καὶ τοὺς μὲν Βουλγάρους πρὺς τὸ παρὺν ὑπηντη- 
xórug ὤθησεν, µέχρι δὲ Θεσσαλονίκης ἐκδραμών, πολλὰ πλήθη τῶν 

Σκλάβων τὰ μὲν πολέμω. τὰ δὲ προσρυέντα παραλαβὼν εἰς τὰ τοῦ 
Ὀψικίου διὰ τῆς ᾽4βύδου περάσας κατέστησε µέρη. | ἐν δὲ τῷ ὑπο- 
στρέφειν αὐτὸν ὑδοστατηθεὶς ὑπὸ τῶν Βουλγάρων ἐν τῷ στενῷ τῆς 
κλεισούρας μετὰ σφαγῆς τοῦ οἰκείου λαοῦ καὶ τραυματίας πολλῆς 
μόλις ἀντιπαρελθεῖν ἠδυνήθη. 

Τῷ ὃ᾽ αὐτῷ ἔτει καὶ ᾽4βδελᾶς ὁ Ζουβὴρ Μούσαβον τὸν ἴδιον 

ἀδελφὺν πέµπει κατὰ Μουκτάρου' καὶ συμβαλὼν μετ αὐτοῦ τρέ- ' 
πεται 6 Μούκταρος καὶ φεύγει ἐπὶ Συρίαν’ καὶ φθάσας αὐτὺν κτείνει 

αὐτόν. ᾽Αβιμέλεχ δὲ στρατεύει κατὰ Μουσάρου καὶ νικήσας κτείνει 
αὐτὸν καὶ ὑπέταξε πᾶσαν τὴν Περσίδα. 

Κόσμου Tie Ῥωμαίων ᾿ράβων Κωνσταντ. 
ἔτη θείας βασιλεὺς ἀρχηγὸς ἐπίσκοπος 

Sora. σαρκώσεως Ἰουστινιανὸς ᾿Αβιμέλεχ Παῦλος 
ἔτη qn. Fr v. ἔτη xf. ἔτη EF. 

à ς. y- 

Tovro τῷ ἔτει ἀπέστειλεν ᾽βιμέλεχ κατὰ τοῦ Ζουβεὶρ Χαγὰν 
, Li 

εἰς vó Μόκκα, καὶ κτείνει αὐτὺν ἐκεῖ ὁ Χαγάν" καὶ ὑποτάξαντος τῷ : 

᾽βιμέλεχ τὴν χώραν τοῦ Χαγὰν ἐναντιουμένην αὐτῷ. ἐνέπρησε τὸν 

οἶκον τοῦ εἰδώλου αὐτοῦ σὺν τῷ εἰδώλω τῆς σεβασµιότητος αὐτῶν ̓  

1 Παῦλος ἐπίσκοπος g. — 2 à'] αἱ codd. praeter m, — 5 χαλκοῦν z. — 

7 ἐνορδίνως Const. Porph. — 8 xefleiagiw& dh. — 9 2xlofi»íag g ilem v. 11. 
— 10 Κόσμου sex g som. yx om. h. — 12 ὑπαντηκότας codd. — 13 Θεσα- 
λονίκης h Σαλονίκης y. — 106 αὐτὸν om. g. — 17 μετὰ σφαγῆς] κατασφαγείς 
h. — 19 ὁ) om. y. — Αβδελάς cem "4fósileg dh. — Ζουβήρ z Ζουβίρ emx 
Ἔουβίρ f Zuber A. — 922 Αβιμέλεχ-- 95 αὐτὸν om. h. — 24 sqq. sez«. zaa'. 
9. s. y. reliquis om. m. — 26* Afnu£lsy e. — 28* γ΄ om, ef, — 929 Ζεβείρ d 
Ζουβεήρ h Zubehir A Ζουβέρ Const. Porph. de adm. imp. cp. 21. — Xeyàv 
g Xeyawv sine acc. ο Χαγᾶ d. — 80 τὸ Μακκά ἓ τὸν ᾿κκᾶ g τὸν Axxa h 
τὸν Axx« sime acc. c. — Χαγᾶν dg sine acc. c item v. 31. — 30 καὶ ὑπο- 
τάξαντος --δἱ Χαγάν om. f. — ὑποτάξαντος sCr. & Coni, ὑποτάξας codd. — 
32 αὐτοῦ] αὐτῶν 7. 

10 
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δι ἣν αἰτίαν τὸν Χαγὰν στρατηγὸν τῆς ΙΠερσίδος προεβάλετο. καὶ 
ὑπετάγη τῷ ᾽βιμέλεχ ἤ τε Περσὶς καὶ Μεσοποταμία καὶ 7 µεγάλη 
᾿4ραβία τοῦ Εθρίβου" καὶ οἳ ἐμφύλιοι πόλεμοι αὐτῶν ἔπαυσαν. 

να ή 
Τούτω τῷ ἔτει τέλος ἔσχε καὶ ἁπαλλαγὴν παντὺς πολέμου 7j 

τῶν Aocfov oy καὶ εἰρήνευσεν ᾽4βιμέλεχ ὑποτάξας πάντας. 

E. 4e 4d. 

Tovro rà ἔτει τὴν πρὺς ᾽Αβιμέλεχ εἰρήνην Ἰουστινιανὺς ἐξ 
ἀνοίας ἔλυσεν' καὶ γὰρ τὴν Κυπρίων νῆσον ἀλόγως µετοικίσαι 

ἐσπούδασε καὶ τὺ σταλὲν χάραγµα παρὰ ᾽βιμέλεχ νεοφανὲς Óv καὶ 
µηδέποτε γεγονὸς οὐ προσεδέξατο. πλῆθος δὲ Κυπρίων περώντων 

κατεποντίσθη. καὶ ἀπὺ ἀρρωστίας ὤλοντο" καὶ οὗ Λλοιποὶ ἐστράφησαν 

A. M. 6182 

A, M, 6183 

559 H 

εἰς Κύπρον. καὶ ἀκούσας ταῦτα ᾽4βιμέλεχ, ὑποκριθεὶς σατανικῶς 95 P 

παρεκάλει μὴ λυθῆναι τὴν εἰρήνην, ἀλλὰ δεχθῆναι τὴν αὐτοῦ µονή- 
ταν, ὡς τῶν ᾽4ράβων μὴ καταδεχοµένων τὴν τῶν Ρωμαίων χαραγὴν 

ἐν τοῖς ἰδίοις νοµίόµασιν, τῆς ὑλκῆς τοῦ χρυσοῦ διδοµένης καὶ 

μηδεμιᾶς ζημίας τοῖς ᾿Ρωμαίοις γινοµένης ἐκ τοῦ νέα χαράσσειν 
4ραβας. ὁ δὲ τὴν παράκλησιν εἰς φόβον νοµίσας. οὐκ ἐννοήσας, 
ὅτι τὸ σπουδαζόµενον αὐτοῖς ἦν παῦσαι τὴν τῶν Μαρδαϊτῶν ἐπαγωγήν, 

καὶ οὕτω διὰ δοκουµένης εὐλόγου προφάσεως Λῦσαι τὴν εἰρήνην' ὃ 

καὶ ἐγένετο. καὶ ἀπέστειλεν ᾽4βιμέλεχ οἰκοδομῆσαι τὺν τοῦ Μάκκα 
ναύν. καὶ ἠθέλησεν ἐπᾶραι τοὺς κίονας τῆς ἁγίας Γεῦσημανη. καὶ 

παρεκάλεσεν αὐτὸν Σέργιός τις ἀνὴρ χριστιανικώτατος. ὁ τοῦ Μαν- 

σοῦρ. γενικὺς Λογοθέτης καὶ λίαν ὠκειωμένος τῷ αὐτῷ ᾿βιμέλεχ, 

καὶ Πατρίκιος. ὁ τούτου ἐφάμιλλος τῶν κατὰ τὴν Παλαιστίνην Χρι- 

στιανῶν προύχων. ὁὃ ἐπίκλην Κλαυσῦς, αἰτούμενοι μὴ γενέσθαι 

τοῦτο, ἀλλὸ Oc [κεσίας αὐτῶν πεῖσαι Ιουστινιανὺν ὀποστεῖλαι ἄλλους 

&vr αὐτῶν: ὕπερ καὶ γέγονεν. 
δι ὅ ES 

| Tovro τῷ ἔτει Ἰουστινιανὺς ἐπελέξατο ἐκ τῶν μµετοικισθέντων 

1 Χαγάνον g. — πφοεβάλλετο g. προβάλΊεται d. — 5 τε add. ex hxA 
om. gy. — 9 Αραβία] Armenia A. — Ἐθρίβους h Αὐθρίβου gx «Αἰθρίου y 
Ethrii A. — v. v. 5—6 om. d. — 5 ἔσχον codd. habuit A. — καὶ ἁπαλλαγήν] 
ἁπαλλαγή Cy. — 6 ὑποτάξας καὶ εἰρηνεύσας πάντας g. — v. T om. f. — 9 καὶ 
γὰρ καὶ τήν απ. — μετοικῆσαι codd, praeter g. — 10 νεοφανὴς ὧν y. — 11 γε- 
γονώς dhy. — περόντων h περούντων em περώντω» sed ών sec. m. in lit. f. — 
14 µονῆταν gx. — 16 xal—17 γινοµένης om. g. — 17 μηδεμιᾶς] μιᾶς y. — 
τοῖς Om. hx. — 18 εὐνοήσας codd. praeler d. — 19 τὸ om. em. — 31 οἴκονο- 
µῆσαι f. — Máxxa d Μάκα f Μαίκκα em Μαχᾶ g Mage sine acc. h. Machan 
A. Ma seq. lacuna quattuor quinqueve literarum c. — 922 Γεῦσημανης y Γεῦσι- 
μανῆς g.-— 23 Μανσούρ dy. — 34 γενεικός y. — οἰκειωμένος cemz οἰκειώ- 
µενος f. οἰκειωμένος corr. ex οἰκειωσάμενος d. — 36 0] o d. — XKlavebg h 
Κλαυσύς dem KAavovg sine acc. ο Κλαυσῆς sed 5 sec. m. in lit. f. Κλαισός g 
Clausus A cf. Bekk. An. p. 1195. — 27 ἄλλους ἀποστεῖλαι g. — 30 ἀπελέξατο g. 

A. M. 6184 

cf. Niceph. brev. 
p. 96 
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«00 B ὑπ αὐτοῦ Σκλάβων καὶ ἐστράτευσε χιλιάδας A καὶ ὁπλίδας αὐτοὺς 

ἐπωνόμασεν αὐτοὺς λαὺν περιούσιον, ἄρχοντά τε αὐτῶν Νέβουλον 

τοὔνομα. θΘαρρήσας δὲ εἰς αὐτοὺς γεγράφηκε τοῖς "ocu μὴ ἐμμέ- 

νειν αὐτὺν τῇ ἐγγράφως συμφωνηθείσ] εἰρήνῃ. καὶ παραλαβὼν τὸν 

περιούσιον λαὺν καὶ πάντα τὰ καβαλλαρικὰ θέματα ἐπορεύθη ἐν ὅ 

Σεβαστοπύλει τῇ παρὰ Βάλασσαν. τῶν δὲ ᾽4ράβων ὑποκρινομένων 
καὶ μὴ αἱρουμένων λῦσαι τὴν εἰρήνην., ἀλλὰ τῇ βασιλικῇ αἰτίαᾳ καὶ 
προπετεία τοῦτο πρᾶξαι ἀναγκαζομένων, ὁπλισθέντες καὶ αὐτοὶ παρ- 
εγένοντο ἐν Σεβαστοπόλει, προμαρτυρούμενοι τῷ βασιλεῖ τὰ μεθ’ 

ὕρκων ἀναμεταξὺ αὐτῶν συμφωνηθέντα μὴ διαστραφῆναι' ἐπεί τού 10 

γε ἔκδικος καὶ κριτὴς ὁ θεὺς τῶν αἰτίων γενήσεται. τοῦ δὲ βασι- 
λέως μηδὲ δι ἀκοῆς τὰ τοιαῦτα ἀνασχομένου, ἀλλὰ πρὸς µάχην 

μᾶλλον κατεπείγοντος, τὸν τῆς εἰρήνης ἔγγραφον λόγον λύσαντες 

καὶ ἐπὶ ὑψηλῆς ἄστας ἀντὶ φλαμούλου προάγειν κρεµάσαντες κατὰ 

τῶν Ρωμαίων ὥρμησαν., Μουάμεὸ στρατηγὸν ἔχοντες, καὶ συνέβαλον 15 

πόλεμον. καὶ r0 μὲν πρῶτον ἠττήθησαν "άραβες. ὑποβαλὼν δὲ 
s» P Μουάμεὸδ τῷ συμμαχοῦντι ᾿Ρωμαίοις στρατηγῶ τῶν Σκλάβων, πέµπει 

αὐτῷ κούκουρον γέμον νομισμάτων, καὶ πολλαῖς ὑποσχέσεσι τοῦ- 
σοι B τον ἀπατήσας πείθει προσφυγεῖν πρὺς αὐτοὺς μετὰ καὶ κ΄ χιλιάδων 

Σκλάβων., καὶ οὕτω ᾿Ρωμαίοις τὴν φυγὴν περιεποιήσατο. | τότε Ίου- ? 
στινιανὺς ἀνεῖλε TO τούτων ἐγκατάλειμμα σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις 
παρὰ τῷ Atyouévo «ευκάτῃ, róxo κρημνώδει καὶ παραθαλασσίῳ 

κατὰ τὺν Νικομηδειάσιον κόλπον κειµένω. 

2 5 

A. M. 6185 EE PNE à 

Toro τῷ ἔτει Σαββότιος, 0 πατρίκιος ᾽άρμενίας, μαθὼν τὴν 25 

τῶν Ῥωμαίων ἧτταν τὴν ρμενίαν παρέδωκε τοῖς 4ραφιν, καὶ ὑπετάγη 
αὐτοῖς καὶ 5 ἔσω Περσίς, ἡ λεγομµένη Χωρασάν, καὶ φύεται ἐκεῖσε 

παράβουλος ὀνόματι Σαβῖνος, καὶ πολλοὺς τῶν ᾿᾽4ράβων ἀπέκτεινε 
καὶ αὐτὸν τὺν Χαγάνον παρ ὀλίγον τελείως ποταμόπνικτον ἐποίει. 

1 Σκλαβῶν y sime acc. c. — 9 ἄρχοντα--- 5 περιούσιον λαόν Om. g. — 
ὃ κατέστησε vel simile quid post τοὔνομα intercidísse videtur. principem — Ne- 
bulum nomine statuit A. — καθαρρήσας f. — 4 αὐτόν] αὐτῶν y. — Fyyodqo 

ef dowd m. — 5 καβαλαρικό dh. — 9 προμαρτυρόμενοι dh. — τά] τάς y. — 
10 συμφωνηθέντα y Georg. Mon. p. 616 στοιχηθέντα xz quae consono pacto 
placita fuerant A. — 11 αἰτίων f αἰτιῶν rell. — 13 λύσας y. — 14 φλαμού- 
gov Cy. — κρεμµάσαντες g. — 17 Σκλαβών em. — 18 κούκουρον hy κούρκου- 
gov dg κουρκουρον sime acc. ο. — vwouícuara y. — 19 καὶ om. h. — 20 Xxàa- 

βῶν em sine acc. e. — 21 ἐγκατάλιμμα ο ἐγκατάλυμα h. -- 922 /rexar: em 
ευκατι f. — 38 Νικομηδιάσιον h. Νικομηδείσιον dy, — κόλπων cy. — 25 Συµ- 
βώτιος z. — 36 τῶν om. em. — 97 Χωρασᾶν g λωράσαν e Χώρασαν f sine 
acc, cm. — 38 βάρων ο. — τὸν om. f. — 929 ποταµόπνηκτον y ποταµόπνι- 
τον d. 
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| ἕκτοτε ἐπὶ πλεῖον θρασυνθέντες οἱ ᾽4γαρηνοὶ τὴν Ῥωμανίαν ἑλυ- ο ο. 
µήναντο. | 

Κόσμου Της θείας Ῥωμαίων Αράβων Κωνσταντ. A. M. 0186 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὺς ἐπίόκοπος 

5 sens. ἔτη qas". Ιουστινιανὺς  ᾽Αβιμέλεχ Καλλίνικος 
| τη t. ἔτη xp. ἔτη ιβ. 

9. ια. α.. 
, - - - , d ^ f B , 

Tovro τῷ ἔτει ἔκλειψις γέγονεν ἡλίου μηνὶ Ὑπερβερεταίῳ ε 
, - ΄ $ ἡμέρα « ὥρα y, ὥστε φανῆναί τινας Λλαμπροὺς ἁστέρας. καὶ ἐπ- 

ἑστράτευσε ἨΜουάμεδ τὴν ᾿Ῥωμανίαν, ἔχων μεθ ἑαυτοῦ τοὺς πρόσ- 
φυγας Σκλάβους ὡς ἐμπείρους τῆς ᾿Βωμανίας, καὶ πολλοὺς ᾖχμαλώ- 
τευσεν. ἐγένετο δὲ καὶ ἀναίρεσις τῶν χοίρων ἐν Συρία. Ιουστινιανὸς 
δὲ εἰς τὰ τοῦ παλατίου κτίσματα ἐπεμελεῖτο. καὶ ἔχτισε τὺν "lov- 
στινιανοῦ τρίκλινον Atyóuevov καὶ τὰ τοῦ παλατίου περιτειχίσµατα 562 B 

10) καὶ ἐπέστησεν ἐπείκτην Στέφανον τὸν Πέρσην, σακελλάριον αὐτοῦ cf Nivepb-brev. 
* - , * 4 , L4 . , ! 

xci πρωτοευνοῦχον, κύριον καὶ ἐξουσιαστήν., λίαν ὄντα αἱμοβόρον 

1{ 

καὶ ἁπηνῆ: ὕστις ἀνηλεῶς τοὺς μὲν ὕπερας αἰκίξεν οὐκ ἠρκεῖτο, 

ζλλὰ καὶ λιθοβολεῖν αὐτούς τε καὶ τοὺς τούτων ἐπιστάτας. τοῦ δὲ 

βασιλέως ἀποδημήσαντος, κατετύλμησεν Ó ἄγριος Suo ἐκεῖνος καὶ 

20 τὴν αὐτοῦ µητέρα ᾽άναστασίαν τὴν αὐγούσταν παιδικῶς δι ἀβηνῶν 

μαστιγῶσαι. ἐν τούτοις δὲ καὶ εἰς ἅπαν τὺ πολιτικὺν πλῆθος πολλὰ 

κακὰ ἐνδειξάμενος μισητὺν rov βασιλέα πεποίηκεν. ὁμοίως καὶ εἰς 

τὰ τοῦ γενικοῦ λογοθεσίου πράγματα κατέστησεν ἀββᾶν τινα Óvó- 

µατι Θεύδοτον, ἔγκλειστον τὺ πρότερον ὄντα ἐν τοῖς Θρακώοις τοῦ 

35 Στενοῦ µέρεσιν., καὶ αὐτὸν δεινότατον καὶ ἀτίθασον λίαν ὑπάρχοντα, s0i v 
ὔστις πλείστους τῆς πολιτείας ἄρχοντας καὶ ἐμφανεῖς ἄνδρας οὐκ ἐκ 
τῶν διοικητῶν µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν τῆς πόλεως οἰκητόρων, ixi) 
καὶ µάτην ἀὀπροφασίστως, ἀπαιτήσεις καὶ ἐκταγὰς καὶ δηµεύσεις 
ποιούµενος σχοίνοις τε τούτους κρεμνῶν καὶ ἀχύροις ὑποκαπνίζων. 

30 | ἔτι δὲ καὶ ὁ ἔπαρχος βασιλικῇ κελεύσει πλείστους ἄνδρας ἐν εἰρκταῖς 

κατακλείσας ἐπὶ χρόνους τηρεῖσθαι πεποίηκεν. ταῦτα πάντα ἐπ- 3n 
ηύξησε τὸ μῖσος τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν βασιλέα. ὁ δὲ βασιλεὺς ἀπῄτει 

1 ᾽Αγαρινοί xy. — 5 Ἀβημέλεχ ef. — 75 a'] β f. — Ἱεροσολύμων ἐπί- 
σκοπος Αλέξανδρος ἔτη add. em. — 8 ὑπερβερετέω x. — 9 ἀστέρας om. y. — 
10 τὴν ᾿Ῥωμανίαν h τῇ Ῥωμανίᾳ γε. — τοὺς om. g. — προσφύγους y. — 
13 κτίσματα] περιτειχίσµατα f, — ἐπιμελεῖτο h. — ἕκτισε] ἔστησε g. — τόν] τό 
g. — 14 καί] εἰς h. — 15 ἐπίκτην ehmx. — 17 μὲν ὕπερας degm  uevoo- 
περας f exteriores ΔΑ. — 18 $ofoltiv c. — 19 ἐπιδημήσαντος g. — 90 «v- 
γοῦσταν g. — διαβηνῶν fm διὰ βηνῶν e διαβήνων h διὰ ἀβινῶν ο ài ἀβί- 
vo» g διὰ ἀβινων sine acc, d. — 38 γενεικοῦ cem, — κατέστησεν om. g. — 
ἆββάν c. — 94 ἐγκλειστόν codd. praeter g. — 26 ἀτίθασον ο ἀτίθασσον rell. 
— 96 ἐκφανεῖς cem. — 97 µόνων fhm. — 99 σχοιγίοις κ. — τούτοις cem, — 
30 ὕπαρχος χα. — 31 ηὔξησε xz. — 32 ἠπαίτει e et ut vid. pr. m. f. ἀπαιτεῖ m. 
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564 B 

cf. Niceph. brev. 
p. 37 
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Καλλένικον τὸν πατριάρχην ποιῆσαι εὐχήν. ἵνα καταλύσῃ τὴν ἐκ- 
κλησίαν τῆς ἁγίας Θεοτόκου τῶν µητροπολίου τὴν οὖσαν πλησίον 

τοῦ παλατίου, θέλων ἐν τῷ róxq στῆσαι φιάλην καὶ βάθρα κτίσαι 

τοῦ δήµου τῶν Βενέτων, ὅπως ἐκεῖ δέχωνται τὸν βασιλέα. ὁ δὲ 
πατριάρχης ἔλεγεν ὅτι' "ioyqgv ἐπὶ συστάσει ἐκκλησίας ἔχομεν. ἐπὶ 
δὲ καταλύσει ἐκκλησίας οὐ παρελάβομεν.. βιαζοµένου δὲ αὐτὸν τοῦ 

βασιλέως καὶ πάντως ἀπαιτοῦντος τὴν εὐχήν, ἔφη Ó πατριάρχης 
δόξα τῷ 9εῷ τῶ ἀνεχομένω πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν.' καὶ τοῦτο ἀκούσαντες κατέλυσαν τὴν 

ἐκκλησίαν καὶ ἐποίησαν τὴν φιάλην. καὶ ἐποίησαν τὴν ἐκκλησίαν 

τῶν µητροπολίου εἰς τὸ ΠΠετρίν. | 

6. B. B. 

Tovro τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε Μουάμεδ τὴν τετάρτην ᾽άρμενίαν 
καὶ αἰχμαλωτεύσας πολλοὺς ἀνέστρεψεν. 

Ἐν αὐτῷ δὲ τῷ ἔτει Ιουστινιανὺς ἐξεβλήθη τῆς βασιλείας τρόπῳ 

τοιῶδε' ἐκέλευσε Στεφάνω τῷ πατρικίῳ καὶ στρατηγῶ, τὸ ἐπίκλην 
Ῥουσίῳ, νυκτὺς ἀποκτεῖναι τὸν .δῆμον Κωνσταντινουπόλεως, ἄρξα- 

σθαι δὲ ἐπὺ τοῦ πατριάρχου. | 4{εόντιος δὲ ὁ πατρίκιος καὶ στρατηγὸς 

τῶν ἀνατολικῶν γενόμενος καὶ ἐν πολέµοις εὐδοκιμήσας ἐν φρουρᾷ 
, , ᾿ » , , , 

τε χρόνους τρεῖς ποιήσας, κατηγορηθεὶς ἐξάπινα ἀνεκλήθη καὶ στρα- 

τηγὸς Ἑλλάδος προεβλήθη. ἐκελεύσθη δὲ εἰς τρεῖς ἐμβληθῆναι δρύ- 
µωνας καὶ αὐθημερὺν ἀποκινῆσαι τῆς πόλεως. τῇ δὲ αὐτῇ νυκτὶ 
, - ὁ » , - LH ^ ΄ —- , ^ 

ἐν τῷ ἸΙουλιανησίω λιμένι τῶν Σοφίας πλησίον τῶν Μαύρου πρὺς 

TO ἐκπορίσαι τῆς πόλεως µεθορµίσαντος, συνετάσσετο τοῖς πρὺς 

10 

50 

* , L4 3 * 

αὐτὸν ἀπερχομένοις φίλοις, ἐν oig πρὺς αὐτὸν παρεγένοντο καὶ οἱ 25 

7νήσιοι αὐτοῦ φίλοι, Παῦλος μοναχὺς τῶν Καλλιστράτου., ὁ καὶ 
ἀστρονόμος, Γρηγόριος ὁ Καππάδοξ ὁ καὶ κλεισουριάρχης γενόμενος, 

ἔπειτα δὲ μοναχὺς καὶ ἡγούμενος τῶν Φλώρου" oi τινες ἐν τῇ φυ- 
λακῇ πυκνοτέρως αὐτὺν ἐπισκεπτόμενοι διεβεβαιοῦντο αὐτὺν βασι- 
λεύσειν τῶν ᾿Ῥωμαίων. ὁ δὲ 4εόντιος λέγει πρὺς αὐτούς: ""ὑμεῖς 
διεβεβαιώσασθέ µε ἐν τῇ φυλακῇ περὶ βασιλείας" καὶ νῦν d$ ζωή 

8 στῆσαι y Georg. Mon. p. 617 sistere Α ποιῆσαι xz. — κτῆσαι y. — 
4 δέχονται codd. praeter g. — 5 ἐκκλησίας om. f Georg. Mon. — ϐ παρ- 
ελάβομεν Georg. Mon. suscepimus A παρέλαβο» codd. — Ἱ παντός h. — 
10 τὴν ante ἐκκλησίαν om. xz. — 11 τῶν] τήν xz. — Πετρίν] πφαιτώριον em. 
— 13 ἐπὶ τὴν Aout»íav h. — 14 αἰχμαλωτίσας def. — ὑπέστρεφεν ο. — 
18 πατρίκιος καὶ om. d. — 19 γενάµενος y. — 30 xal στρατ. 'EAl, προεβλήθη 

om. g. — 91 δρόµονας hy. — 22 αὐθήμερον codd. — 923 ἸΙουλιανισίῳ g. — τὸν 
Σοφ. h. — Μαύρου] Mav f. — 34 ἐκπορῆσαι em. ἐκπορθῆσαι f. ἐκπλοῖσαι c 
ἐκπλοῆσαι dz. — µεθορμήσαντος dyz µεθορµίσαντα c. — 36 αὐτοῦ om. f. — 
97 Καππαδόξ c Καπαδοξ sine acc. m. — 38 ἔπειτα — ἡγούμενος om. g. — 
Φ]όρου codd praeter g. — 39 svxvorégog em πυκνότερος f. — βασιλεύειν y. 
— $1 καὶ om. h. 

30 
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µου ἐν κακοῖς τελειοῦται. ὄπισθεν γάρ µου ἔσομαι κατὰ πᾶσαν ὥραν 

ἐκδεχόμενυς τὸν θάνατον. oí δὲ εἶπον' ᾽αὐτὺς μὴ ὀκνήσῃς. καὶ 
τοῦτο εὐθέως πληροῦται. ἐπάκουσον ἡμῖν µόνον, καὶ ἀκολούθησον 

ἡμῖν. καὶ λαβὼν ὁ 4εόντιος τοὺς ἀνθρώπους αὐτοῦ, καὶ ἅρματα, 
ὕσα εἶχεν. ἐνῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον σιγῇ πολλῇῃ. καὶ κρούσαντες 
τὴν πύλην προεφασίόαντο τὸν βασιλέα παραγεγονέναι ἐπὶ v0 διοικῆ- 

σαέ τινας τῶν ἐκεῖσε ὄντων. µηνυθέντος δὲ τοῦ τηνικαῦτα ὑπάρχου 

καὶ συντόμως ἐλθόντος καὶ τὰς πύλας ἀνοίξαντος, χειροῦται ὑπὸ 

εοντίου καὶ ῥαπισθεὶς ἐπεδήθη χεῖρας καὶ πόδας. εἰδελθὼν δὲ ὁ 
4εόντιος καὶ τὰς φυλακὰς ἀνοίξας λύσας τε τοὺς καθειργµένους 

ἄνδρας πολλοὺς καὶ γενναίους, ἀπὸ ἓξ καὶ ὀκτὼ χρόνων ἐγκεκλεισμέ- 

νους, δτρατιώτας τοὺς πλείονας τυγχάνοντας. καὶ τούτους ὁπλίσας 

εἰς τὸν Φύρον ἐξῆλθε σὺν αὐτοῖς κράζων" '"ὅσοι Χριστιανοὶ εἰς τὴν 
ἁγίαν Σοφίαν. καὶ πέµψας καθ) ἕκαστον ῥεγεῶνα τὴν αὐτὴν qo- 

νὴν ἀνακράζειν προσέταξεν. c0 δὲ πλῆθος τῆς πύλεως Βορυβηθὲν 

σπουδῇ εἰς τὺν λουτῆρα τῆς ἐκκλησίας συνηθροίσθη. αὐτὺς δὲ ἅμα 
τοῖς δυσὶ μοναχοῖς καὶ φίλοις αὐτοῦ σὺν x«í τινων τῶν ἐκ τῆς 

φυλακῆς ἐξελθόντων ἐμφανεστέρων ἐνδρῶν εἰς τὸ πατριαρχεῖον &v- 

ἤλθε πρὺς rov πατριάρχην. εὑρὼν δὲ καὶ αὐτὸν τεταραγµένον διὰ 

τὰ κελευσθέντα τῷ πατρικίῳ Στεφάνῳω τῷ ᾿Ρουσίῳ πείθει αὐτὺν 

κατελθεῖν εἰς τὸν Λλουτῆρα καὶ φωνῆσαι οὕτως" "«Ur ἡ ἡμέρα, ἣν 

ἐποίησεν ὁ κύριος.  ἅπαν δὲ τὺ πλῆθος ἡραν φωνήν' Ἱ ἀνασκαφῇ 
τὰ ὀστέα Ἰουστινιανοῦ.. καὶ οὕτως ἐν τῷ ἰπποδρομίῳ ἐξέδραμε 
πᾶς ὁ λαός. ἡμέρας δὲ γενομένης, ἐξάγουσι τὺν ἸΙουστινιανὺν εἰς 
τὸ ἰπποδρόμιον διὰ τῆς σφενδόνης καὶ ῥινοκοπήσαντες Gua καὶ 
γλωσσοκοπήσαντες ἐξώρισαν ἐν χερσῶνι΄ ὁ δὲ ὄχλος συλλαβόμενος 
τόν τε Θεόδοτον τὺν μοναχὺν καὶ γενικὺν λογοθέτην καὶ Στέφανον 

τὸν σακελλάριον rov Πέρσην. σχοίνοις τε ἐκ ποδῶν τούτους δήσαντες 

σύρουσι διὰ τῆς µέσης Λεωφόρου καὶ εἰς τὸν Βοῦν ἀπαγαγόντες 

κατέκαυσαν' καὶ οὕτω εόντιον βασιλέα εὐφήμησαν. | 

Ρωμαίων βασιλεὺς Πεόντιος ἔτη y. 
α. Ww. y. 

- LJ 

Τούτῳ τῷ ἔτει 4εόντιος ἐβασίλευσε καὶ πάντοθεν εἰρηνικῶς 

διέµεινεν. 

| µου γάρ z. — καθ” ἑκάστην ὥραν z.— 9 ὀκνήσεις ef. — 8 ine». ἡμῶν 
μ. Y. — 83.4 &xol. ἡμῶν y ἀκολ. ἡμᾶς d. — 4 ὤρματα d ἅρματα rell -- 
9 εἰσελθὼν δὲ xzAÀ καὶ εἰσελθών y. --Ι5.σὺν αὐτῷ ο. — 14 καθ] εἰς g. 
10 προσέταξεν xz ἐκέλευσεν y. — 17 σὺν codd. µετά sec. m. f. — 18 πατρι- 
αρχίον fz. — ἀνῆλθον y. — 921 ἐκφωνῆσαι d. — ἡ om. hm. — 238 ἱπποδρομείω 
emx, — 93 ἐξέδραμε --- 25 ἱππόδρομιον om. f. — 24 πᾶς om. h. — 25 ἵππο- 

ógousiov emx. — φενδόνης f. — 96 αυλλαβόμενοι x συλλαβόμ g. — 21 τε 

om. h. — Στέφανον] ἕτερον h. — 28 σχοινίοις z. — τε om. h. — 83 εἰρηνικός h. 
TukoPNMANXIS CHRON, I. 24 
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A. M. 6189 B. ιδ. wv. 

Τούτῳ rà ἔτει ἐπεστράτευσεν "4λιδος τὴν ᾿Ρωμανίαν καὶ πολλοὺς 
αἰχμαλωτίσας ὑπέστρεψεν. καὶ ἐστασίασε Σέργιος. Ó πατρίκιος τῆς 

αζικῆς. ὁ τοῦ Βαρνουκίου. καὶ ταύτην τοῖς "4ραψιν ὑπέταξεν. 

σος A. M. 6190 se. 3. y. aw. ἕ. 5 
diri dd | Toro rà ἔτει ἐπεστράτευσαν o( "4oefec τὴν ᾿άφρικὴν καὶ 

ταύτην παρέλαβον καὶ ἐκ τοῦ οὐκείου στρατοῦ ταξατιῶνα ἐν αὐτῇ 
te: B κατέστησαν. ὁ δὲ 4εόντιος ταῦτα μαθὼν ἀποστέλλει τὺν πατρίκιον 

Ἰωάννην., ἄνδρα ἱκανόν, μετὰ πάντων τῶν ᾿Ρωμαϊκῶν πλωϊμάτων. 
τούτου δὲ ἐν Καρθαγέννῃ φθάσαντος καὶ πολέμω τὴν τοῦ ἐκεῖσε 10 
λιμένος ἄλυσιν ἀνοίξαντος καὶ τοὺς ἐχθροὺς τρέφαντος καὶ ἐκ- 

διώξαντος, ἅπαντα τὰ τῆς ᾽φρικῆς κάστρα ἠλευθέρωσε καὶ κατα- 

λιπὼν ταξατιῶνα ἴδιον τῷ βασιλεῖ ταῦτα ἀνήγαγε καὶ ἐκεῖσε ἐχεί- 
µασε κέλευσιν παρ᾽ αὐτοῦ ἐκδεχόμενος. ὁ δὲ πρωτοσύμβουλος ταῦτα 
μαθὼν δυνατώτερον καὶ πολὺν στόλον κατ αὐτῶν ἀποστέλλει καὶ 15 
τὸν προλεχθέντα Ἰωάννην σὺν τῷ αὐτοῦ στόλῳ πολέμω τοῦ λιμένος 
διώκει' καὶ εἰς περίδροµον λιτὸν ἔνδον παραλαβὼν ἔξωθεν φωσα- 

τικῶς ἠπλήκευσεν. 0 δὲ προλεχθεὶς ἐπὶ ᾿Ρωμανίαν ὀνέκαμψε πλειο- 

τέραν δύναμιν παρὰ τοῦ βασιλέως βουλόμενος κοµίσασθαι καὶ ἦλθεν 
ἕως Κρήτης ἐπὶ τὺν βασιλέα πορευόµενος. ὁ δὲ στρατὺς ὑπὺ τῶν 90 
ἰδίων ἀρχόντων [ἐλκόμενος καὶ] πρὺς vov βασιλέα ἀναβαλεῖν μὴ 
βουλόμενος (εἶχε γὰρ αὐτοὺς φόβος καὶ αἰσχύνη) εἰς βουλὴν πονηρὰν 

ἐξετράπη. καὶ τοῦτον ἀνέσκαψαν φψηφισάµενοι βασιλέα ᾽φίμαρον. 
δρουγγάριον τῶν Κιβυραιωτῶν εἰς Κουρικιώτας ὑπάρχοντα, Τιβέριον 

ws B αὐτὸν µετονομάσαντες. τοῦ δὲ 4εοντίου ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸν 
Νεωρήσιον λιμένα ἐκκαθαίροντος, ἡ τοῦ βουβῶνος λύμη ἐνέσκηψε 

s:0 P τῇ πόλει καὶ πλῆθος Λαοῦ ἐν τέσσαρσι μησὶ διέφθειρεν. καταλαµ- 

βάνει δὲ ᾽άψίμαρος ἅμα τῷ συνόντι αὐτῷ στόλω καὶ προσώρµισεν 
ἀντικρὺ τῆς πόλεως ἐν Συκαῖς ἐπὶ χρόνον δέ τινα τῆς πόλεως 

t5 ct 

9 ΄Άλιδος h. — 8 Σέργιος] Γεώργιος y. — 4 Bagvoxíov f. — 6 τὴν om. 
em. — 1 ταξατίωνα degm Const. Porph. de adm. imp. ορ. 22. — ἐν ταύτῃ 
xz — 9 πιωϊμάτων g πλοϊμάτων hx πλοημάτων y. — 10 Καρθαγέννῃο Kag- 
θαγένῃ dz Καρταγένη y. — 11 ἀνοίξαντες ---τρέφαντες--- ἐκδιώξαντες y. — 
καὶ om. y. — ἐχθρούς τε τρ. h. — καὶ om. y. — 12 τὰ om. f. — 13 ταξα- 
ríov« g. — 14 πρῶτος σύμβονλος h. — 16 αὐτῷ y. — στόλου g. — 17 Àgrów 
em Ληστόν f. — φωσατικῶς X φοσατικῶς h φουσατικῶς y φωσσατικῶς g. — 
18 ἡπλήκευσεν fg ἠπλίκευσεν dehm. --- ὁ δὲ προλ. Ἰωάννης hA. — 351 ἑλκό- 
µενος καί z Om. ΧΥΑ. — ἀναβαλλεῖν m ἀναβάλλειν ef, — 385 ἐνέσκαψαν g 
ἀνέσκαφεν y. — ᾿Αϕίμαρον h. — 34 Κυβυραιωτῶν g ἈΧιβυρεωτῶν em  Kifs- 
ρεωτῶν f Κιβυριωτῶν x Νηβυρραιωτών h. — apud Curiositas À sed στρατὸς 

Κουρικιωτῶν Niceph. — 36 νεωρησίου y νεορήσιον h. — βομβώνος codd. prae- 
ter f. bumbonis Α, — λοίµη yz. — 928 Awínagog ch. — σιόντι em. — προσ- 
ορµέξεται Nic. προσώρµησεν codd. — 99 ἄντικρυ ehm ἄντικρυς ᾳ ἀντικρύ” f, 
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4εόντιον προδοῦναι μὴ βουλομένης., προδοσία γέγονε διὰ τοῦ uovo- 

τείχους Βλαχερνῶν ὑπὺ ἐξωτικῶν ἀρχόντων τῶν τὰς κλεῖς τοῦ χερ- 

σαίου τείχους μεθ ὄρκου φρικτοῦ ἐκ τῆς ἁγίας τραπέζης ἐμπιστευ- 

θέντων: οὗτοι δι᾽ ἐπιβουλῆς παρέδωκαν τὴν πόλιν. εἰδελθόντες δὲ 
oí τῶν πλωϊμάτων στρατιῶται εἰς τοὺς οἴκους τῶν πολιτῶν ἐγύμνωσαν 

τοὺς οἰκήτορας αὐτῶν. ὁ δὲ ᾽άϕίμαρος τὸν μὲν «εόντον ἐρρινο- 

κύπησε καὶ £v τῇ uovij τῆς «{ελμάτου ὑπὺ φυλακὴν εἶναι προσ- 

έταξεν, || τοὺς δὲ ἄρχοντας καὶ φίλους αὐτοῦ ὡς συναποθανόντας 

αὐτῷ τύψας καὶ δηµεύσας ἐξώρισεν' ᾿Ηράκλειόν τε, τὸν γνήσιον 
αὐτοῦ ἀδελφύν, ὡς λίαν ἱκανώτατον, µονοστράτηγον πάντων τῶν 

έξω καβαλλαρικῶν θεμάτων προβαλόμενου ἐπὶ τὰ µέρη Καππάδοκίας 

καὶ τῶν κλεισουρῶν διατρέχειν καὶ τὴν κατ ἐχθρῶν ποιεῖσθαι φρον- 

τίδα τε καὶ διοίκησιν ἀπέστειλεν. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων ᾿άράβων Κωνσταντ. 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὺς ἐπίσκοπος 

Spe. y q5a. "Awíuapog ᾽Αβιμέλεχ Καλλίνικος 
ἔτη t » ἔτη xp. ἔτη LÀ « 

α. (5. Ss. 

Τούτω τῷ ἔτει ᾽άψίμαρος τῆς βασιλείας ἐκράτησεν. καὶ ἐστα- 

σίασεν ᾿4βδεραχμὰὼν ἐν Περσίδι καὶ ἐκυρίευσεν αὐτῆς καὶ ἐδίωξε 
τὺν Χαγὰν ἀπ᾿ αὐτῆς. 

ο ὃν - 

Τούτῳ τῷ ἔτει γέγονε Θανατικὺν u£ya. καὶ ἐπεστράτευσε Μουάμεδ 

σὺν τῷ πλήθει τῶν ᾽4ράβων κατὰ τοῦ ᾽4βδεραχμάν, καὶ καταλαβὼν 
τὴν Περσίδα ἐνοῦται τῷ Χαγάν, καὶ πολεµήσαντες τὺν ᾽4βδεραχμὰν 
κτείνουσιν αὐτὺν καὶ πάλιν τῷ Χαγὰν τὴν Περσικὴν ἐνεχείρισαν. 

oí δὲ ᾿Ῥωμαῖοι κατέδραµον Συρίαν καὶ ἔρχονται ἕως τὸ Σαμόσατον, 
καὶ προνομεύσαντες τὴν πέριξ χώραν πολλοὺς ἀπέκτειναν, ὥς φασιν, 

χιλιάδας 6 ᾽άράβων: καὶ πλεῖστα σκῦλα Λαβόντες καὶ αἰγμαλωσίαν 
πολλὴν ᾽άράβων ὑπέστρεφαν φύβον µέγαν ἐμποιήσαντες εἰς αὐτούς. 
νο —! 

1 Αεόντιον προδοῦναι y παραδοῦναι 4εόντιον xz prodere nolente Leon- 
tium A, — 2 BÀ. καὶ ὑπό y. — τῶν om. y. — 4 οὗτοι] ὅσοι h. — δι] δέ 
em. — 65 πλωῖμων gx πλοῖμων h. — 0.06 ἐγύμν. c. oix. αὐτῶν om. f. — 6 av- 
τῶν ΧΑ. αὐτῆς emz. — Αϕφίμαρος h sine spir. ο. — ἐρινοκόπησεν codd. — 
7 deAudrov d. — προσέταξεν om. y. — 11 καβαλαρικῶν d. — προβαλλόμενος 
codd. — 12 κλεισούρων codd. — 14?— 18? om. em. — 16' σα c. — 16? Awi- 
µαρος h. — 161 βημέλεχ y. — 17" ἔτη κβ em. — 18* s&' om. y. — 19 αφί- 
µαρος hm sime spir. c. — 30 Αβδεραχνάν h ᾽Αβδεραχάμ egm. — αὐτήν y. — 
21 Χαγάν seq. litura duarum litt. ἆ Chagan A Χαγάνον cyz cf. v. v. 25. 26. 
— 94 "Afftgazuav dem Αβδεραχάμ g pósoayav f. — 34 καὶ καταλαβων--- 
250 Χαγάν om. g. — 25 Χαγάν seq. litura unius litt. d. — πολεµήσας xz. — 
τόν XZ τῷ y. — Αβδεραχάμ egm. — 26 Χαγᾶν g Χαγάνῳ d. — ἐνεχείρησαν y 
ἐνεχείρισεν gx ἐνεχείρησεν h. — ἀρχήν post ἐνεχείρ. add. 1. — 91 Συρίας x. 
— Φαμοσάτον c Σαµοσατον sine acc. d Xeudgarov g Σαμωσάτον efh ὅα- 
µωσατον sine acc. m. usque Samosatum À. — 28 καὶ om. Ἡ, — 30 µέγαν] yao y. 

34* 

A. M. 6193 
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: y. ΜΗ. ng. 

Tovro τῷ ἔτει ἐπεστράτευσεν ᾽4βδελᾶς "Pouavíav, καὶ πολιορ- 

κήσας Τάραντον καὶ μηδὶν ἀνύσας ὑπέστρεψε καὶ ὠκοδόμησε τὴν 
Μομψουεστίαν καὶ ἔθετο ἐν αὐτῇ φύλακας. 

9. ο. 9. 

Τούτω τῷ ἔτει Βαάνης, ὃ ἐπίκλην ᾿Επταδαίμων, τὴν τετάρτην 

᾽ρμενίαν τοῖς ᾿"4ραψιν ὑπέταξεν. ᾽άϕίμαρος δὲ Φιλιππικόν, τὸν 

υἱὸν Νικηφύρου τοῦ πατρικίου., εἰς Κεφαληνίαν ἐξώρισεν ὡς ὀνειρο- 

πολούμενον βασιλεύειν' ἔφασκε γὰρ ἑωρακέναι κατ  ÓvaQ, ὅτι ἡ 
κεφαλὴ αὐτοῦ ἐδκιάζετο ὑπὺ ἀετοῦ. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ βασιλεὺς 

παραχρῆμα αὐτὺν ἐξώρισεν. 

. ε. κ. d. 

Tovro τῷ ru ἐστασίασαν ol ἄρχοντες ᾽ρμενίας κατὰ τῶν 

Σαρακηνῶν καὶ τοὺς ἐν ᾽άρμενία Σαρακηνοὺς ἀπέκτειναν. καὶ αὖθις 

πρὺς ᾽άψίμαρον πέµπουσι καὶ ᾿Ρωμαίους εἰς τὴν αὐτῶν χώραν φέρου- 

σιν. ὁ δὲ Μουάμεδ ἐπιστρατεύσας κατ αὐτῶν πολλοὺς ατείνει, καὶ 
τὴν μὲν ᾽ρμενίαν Σαρακηνοῖς ὑποτάσσει, τοὺς δὲ μεγιστᾶνας τῶν 

᾽αρμενίων σωρεύσας ἐν τύπω ἑνὶ ζωοκαύστους ἐποίησεν. κατ αὐτὺν 

δὲ τὺν χρόνον ἐπεστρότευσεν "4ζαρ τὴν Κιλικίαν μετὰ χιλιάδων δέκᾳ᾽ 

καὶ περιτυχὼν αὐτῷ “Ηράκλειος, ὁ ἀδελφὺς τοῦ βασιλέως, τοὺς πλεί- 

στους ἀπέκτεινε καὶ τοὺς λοιποὺς δεσµίους τῷ βασιλεῖ ἀπέστειλεν. 

5’ κα. ια. 

Toro τῷ ἔτει ᾿άζιδος. ὅ τοῦ Χουνεῖ, ἐπεστράτευσε τὴν Κιλι- 
κίαν’ καὶ πολιορκήσας τὺ Σίσιον κάστρον. κατέλαβεν ὁ τοῦ βασιλέως 

ἀδελφὺς "Ηράκλειος καὶ πολεµήσας αὐτὸν κτείνει δώδεκα χιλιάδας 

᾿4ράβων. | τοῦ δὲ Τουστινιανοῦ ἐν Χερσῶνι διάγοντος καὶ δηµήγο- 
ροῦντος ἑαυτὸν πάλιν βασιλεύειν μέλλοντα, οἵ τῶν ἐκεῖσε οἰκήτορες 

τὸν ἐκ τῆς βασιλείας κίνδυνον φοβηθέντες ἐβουλεύσαντο τοῦτον 

ἀνελεῖν ἢ τῷ βασιλεῖ παραπέµψαι. αὐτὺς δὲ διεγνωκὼς ἠδύνηθη 

διεκφυγεῖν. καὶ εἰς τὸ 4αρᾶς καταδραμὼν ἠτήσατο τῷ τῶν Χαζάρων 
Χαγάνω συνοψισθῆναι. αὐτὺς δὲ μαθὼν ἐδέξατο αὐτὸν μετὰ τιμῆς 

2 ἡβδελας mx 4βδελας sime acc. ef ᾿4βδελλας h. — τὴν Ῥωμανίαν em, — 
2. 3 πολιορκήσαντες — ἀνύσαντες --- ὑπέστρεψφαν y. — 3 Ταραντόν c. — 4 Μούμ- 
vov ἑστίαν ο Μομφοῦ ἐστίαν f. — ἐν αὐτοῖς h. — 7 Αϕίμαρος h. — 15 Aw- 
uagov h sime spir. c. — 16 ἑαυτῶν g. — 17 μὲν om. x. — µεγιστάνους y. — 
18 ζωκαύστους y ζωοκαύτους c. — ἐποίησαν y. — 19 ἐπεστράτευσε νάζαρ h. 
— Αζάρ d sime acc. c, — 20 αὐτὸν dy αὐτῷ c sed & sec. m. in vestigiis scri- 
plurae evanescentis. — 31 ἀπέχτεινεν Om. c, — ἀπέλυσεν em ἀπέστειλεν f sed 
στειΛ δες. m. im-lit. — 92 κα] κ΄ cy. — 23 Αξιδος f "Atos g. — λουνεή g 
Χουνευΐ h Cunei A. — 24 Σίσιον] Sisui A. ---κάστρον, ὃν κατέλαβεν h. κάστρον 
xatífaitv: ὃν κατέλαβεν gx ut im textu yA. — 27 ἑαυτοῦ em. — 30 ἐκφυγεῖν 
Xz, — καὶ om. y. — ἄαράς dem «αρας sime acc. cf «όρος Nic. 

10 

15 

24 

n * - 

30 



tz απ 

t 

δι 

0 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 313 

μεγάλης καὶ ἐξέδοτο αὐτῷ εἰς γυναῖκα Θεοδώραν, τὴν γνησίαν αὐτοῦ 

ἀδελφήν. μετ ὀλίγον δὲ χρόνον αἰτησάμενος τῷ Χαγάνω κατῆλθεν 
εἰς Φαναγουρίαν κἀκεῖ διέτριβε μετὰ Θεοδώρας. ταῦτα ἀκούσας 
᾿4ψίμαρος πέµπει πρὺς TOv Χαγάνον ὑποσχόμενος αὐτῷ παρέχειν 

πολλὰ δῶρα. εἰ τὺν ἸΙουστινιανὺν ζῶντα αὐτῷ παραπέµψει' εἰ δὲ 

uj, xüv τὴν αὐτοῦ κεφαλήν. εἴξαντος δὲ τοῦ Χαγάνου τῇ τοιαύτῃ 
αἰτήσει, παραφυλακὴν αὐτῷ ἔπεμψεν, ὡς δῇῆδεν διὰ τὸ μὴ ὑπὺ τῶν 

ἰδίων ὁμοφύλων ἐπιβουλευθῆναι, ἐντειλάμενος Παπατζύν, τὸν ἐκ 
προσώπου αὐτοῦ ἐκεῖσε ὄντα, καὶ Βαλγίτζιν, τὸν ἄρχοντα Βοσφύ- 

ρου. ἵνα, ὕταν δηλωθῇ αὐτοῖς, ἀνέλωσιν Ἰουστινιανόν./ τούτων δὲ 

Ov οἰκέτου τοῦ Χαγάνου τῇ Θεοδώρα μηνυθέντων καὶ τῷ over: 
νιανῷ γνωσθέντων, προσκαλεσάµενος τὸν λεχθέντα Παπατξζὺν κατ 
ἰδίαν ὁμιλῆσαι, κόρδα τοῦτον ἀπῆγξεν' ὁμοίως δὲ καὶ Βαλγίτζιν τὸν 
ἄρχοντα. εὐθέως δὲ ἀποστέλλει Θεοδώραν ἐν Χαζαρία, αὐτὺς δὲ 

ἀπὸ «Φαναγουρίαν Λλάθρα ὁδραπετεύσόας εἰς Τόμιν κατῆλθεν. καὶ 

εὑρηκὼς ἁλιάδα ἐξηρτισμένην ἐπέβη ἐπ᾽ αὐτὴν καὶ παραπλεύσας τὴν 
᾿σσάδα ἦλθε µέχρι Συμβόλου πλησίον τῆς Χερσῶνος. καὶ ἀπο- 
στείλας κρυπτῶς ἐν Χερσῶνι ἐπῆρε Βαρισβακούριον καὶ τὺν ἀδελφὺν 

αὐτοῦ, τόν τε Σαλιβᾶν καὶ Στέφανον, καὶ τὺν Μωρόπαυλον σὺν 
Θεοφίλῳ' καὶ σὺν αὐτοῖς ἀποπλεύσας διέβη rov φάρον Χερσῶνος. 
εἶθ᾽ οὕτως παραπλεύσας τὰ Νεκρόπηλα τὸ στόµιόν τε τοῦ «4άναπρι 

καὶ τοῦ «Ιάναστρι, κλύδωνος γεγονότος, ἀπέγνωσαν πάντες τὴν 

ἑαυτῶν σωτηρίαν. Μυάκης δέ, ὃ οἰκειακὺς αὐτοῦ ἄνθρωπος, ἔφη 

αὐτῷ: "(doo ἀποθνήσκομεν. δέσποτα, τάξαι τῷ Ot περὶ τῆς σωτη- 
ρίας σου. ἵνα, ἐὰν ὁ θεὺὸς ἀποδώσῃ σοι τὴν βασιλείαν σου, µήδένα 

ἀμύνεσθαι τῶν ἐχθρῶν Gov." 0 δὲ ἀποκριθεὶς ἐν θυμῷ λέγει 
αὐτῷ: "ἐὰν φείσωµαί τινος ἐξ αὐτῶν. Ó δεὺς ἐνταῦδά µε κατα- 
ποντίσῃ.’. καὶ ἀκινδύνως ἐκ τοῦ κλύδωνος ἐκείνου ἐξῆλθε καὶ 

1 αὐτόν g. — 3 Φαγανουρίαν cg Phenagoriam A ἐν Φαναγώρῃ Nic. 
Qorayogíar?, — κἀκεῖσε d. — 4 φίμαρος h. — αὐτόν h. — 5 αὐτόν h. — 
παραπέµψῃη x. — 8 Παπατζῦν h Παπατζυν sime acc. c Παπατζίν f Ilot[zv g 
Papatzin A. — 9 Βαλγύζην f. Βαλγίτζειν em. Βαλάζην ρ Balgitzin A. — 10 ὅτε 
y ὄντα h. — 11 δι οἰκετῶν h. — 12 Ilamxerío9v h Παπατζήν 6 Iletf5nv g 
Papatzin Α, — 13 ὁμιλίσα ο. — Βαλγίεζην fgm Βαλγίζυν ο Balgitzin A. — 
14 ἄρχοντα Βοσφόφρου z. — 14 ἀποστέλλει — p. 315, 18 τυφλώσας interierunt in f. 
— 15 ἀπὸ Φαναγουρίαν (sic) dem. ἐπὶ Φαναγ. cz à Phenagoria A. — Τόμιν 
Nic. Tóumv codd. in men A. — 16 ἐξαρτισμένην ehm. — ἐπ᾽ αὐτῇχ dv αὐτῇ 
em. — 16.17 τὴν Ασσάδα dem τὴν Ασάδα ch τὴν Ασαδα g iuxta littora A. 
— 18 Barisbaeurium Α Βαρασβακούριον Nic. Βασβακούριον codd. — 19 Σα- 
λιβᾶν À Nic. Σαλβανόν z Σαλβάνον em Σάλβανον d Σαλβανον sine acc. c. — 
Μοροπαῦλον ehm. — 21 transíretantes Α. — 34 τί ἰδού h. — τῷ θεῷ om. h. 
— 95 ἵνα o θεὸς ἐὰν ἀποδ. xz. — ἀποδώσει egm. — σου em. — μηδένα] 
μηδέ τινα h δεῖνα em. — 26 ἀμύνεσαι gx ἀμύναι σε h. — 27 αὐτῷ om. xA. 
— φείσοµαι dehm, — καταποντίσει ginx καταποντήσει oh. 
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εἰσῆλθεν εἰς τὸν «{ανοῦβιν ποταµόν. ἀποστείλαντος δὲ αὐτοῦ Στέ- 
φανον πρὺς Τέρβελιν, τὺν κὔῦριν Βουλγαρίας. ἐπὶ τῷ δοῦναι αὐτῷ 

σύναρσιν. ὅπως κρατήσῃ τὴν προγονικὴν αὐτοῦ βασιλείαν. ὑπέσχετο 

αὐτῷ πλεῖστα παρέχειν δῶρα καὶ τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα εἰς γυναῖκα. 

αὐτοῦ δὲ πάντα ὑπακούειν καὶ συντρέχειν ἐνομότως ὑποσχομένου 5 
καὶ τοῦτον μετὰ Tue δεξαµένου. συγκινεῖ πάντα τὸν ὑποκείμενον 

αὐτῷ λαὺν τῶν Βουλγάρων καὶ Σκλάβων' καὶ τῷ ἐρχομένῳ χρόνῳ 

ὁπλισθέντες ἐπὶ τὴν βασιλεύουσαν πόλιν παρεγένοντο. | 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων ᾿ἀράβων Κωνσταντ. 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὸς ἐπίόκοπος 

So». ἔτη χὸζ’. ᾽ἀψίμαρος ᾽Αβιμέλεχ Καλλίνικος 
ἔτη E. ἔτη xp. ἔτη if. 
E xB. ig. 

Τούτω τῷ ἔτει τέθνηκεν ᾿βιμέλεχ. ὁ τῶν ᾿4ράβων ἀρχηγός. 

καὶ ἐκράτησεν Οὐαλίὸδ, ὁ υἱὸς αὐτοῦ. 

| Τῷ à' αὐτῷ ἔτει Ιουστινιανὺς τὴν βασιλίδα πόλιν καταλαβὼν 

ἅμα Τέρβελι καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Βουλγάρων ἠπλήκευσεν εἰς τὴν 

Χαρσίου πόρταν καὶ ἕως Βλαχερνῶν. καὶ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας προσ- 
λαλοῦντες τοῖς ἐν τῇ πόλει ὑβρίζοντο παρ) αὐτῶν. καὶ οὐδὲ λόγον 
κατεδέχοντο. ὁ δὲ ἸΙουστινιανὺὸς μετ ὀλίγων ὁμοφύλων πολέμου 
χωρὶς διὰ τοῦ ἀγωγοῦ εἰσελθδὼν καὶ δόρυβον ἀνασκαφῆς βαλὼν τὴν 

πόλιν παρέλαβε καὶ πρὺς βραχὺ ἐσκήνωσεν ἐν τῷ παλατίω Βλα- 
χερνῶν. | 

Ῥωμαίων βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς πάλιν ἔτη s. 
᾽4ράβων ἀρχηγὸς Οὐαλὶδ ἔτη 9. 
Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Κῦρος ἔτη s. 

eu. e. e. 

Tovro τῷ ἔτει Ιουστινιανὺς τὴν βασιλείαν ἀπολαμβάνει, καὶ 

πολλὰ δῶρα ὁοὺς τῷ Ίέρβελι καὶ βασιλικὰ σκεύη ἀπέλυσεν αὐτὸν 

1 «Φανούβιν κ «4άνουβιν g «Φανούβιον em. — ὃ Τέρβελιν x Nic. Τερ- 
βέλιν z Τέρβελλιν emA. — κύριν hx κύριον egm. — ἐπὶ τὸ δοῦναι hx ἐπι- 
δοῦναι g. — 3 ὅπως-- βασιλείαν om. em. — 4 et filiam eius in mulierem ac- 
cepturum A at cf. Nic. p. 42, 2. — 5 ipsique A αὐτοῦ τε» — 6 cum ingenti 
honore À μετὰ τιµῆς μεγάλης) — δεξάµενος em. — συγκ. τὸν ὑποκ. αὐτῷ 
πάντα λαόν g. — 1 τῶν Om. em. ---τε καὶ Σκλ. m. — ἐχομένῳ ch. — ο. v. 9—13 
Se»t. τος. E. κβ’. ιβ’. rell. om. m. — 11! e5P/ ch. — 11? ᾽φίμαρος Ἡ. — 
11* Agnu£Aez ο. — v. 18 om. g. — 14 Σαρακηνῶν d. — 16 OvaAid sime acc. e 
Οὐάώλδ cz, — 17 Τερβελι sine acc. c. Τέρβελη d Τερβέλη g Τερβέλιν h Τέρ- 
βελλη em  Terbelli A. --- roig— Βουλγάροις d. — ἠπλίκευσεν h ἠπλίκευσεν d. 
— 18 ἡμέραις egm. — 19 roig ἐν om. em. — 30 µετ ὀλέίγους ὁμοφύλους em. 
— 91 et tumultum excitans fodiendo urbem optinuit Α. — 294 πάλιν Tovori- 
νιανός z πάλιν Om. e. — 25 OvaAid sine acc. ο Οὐάλδ z. — 36 Κύρος z. — 
v. 97 om. g. — 98 τὴν (jac. ἀπολαμβάνει em. πάλιν τὴν Bac. παραλαμβάνει xz 
imperium — recepit À. — 29 Τέρβελη xz. 1 έρβελλι m  TeoféAA e Terbeli A. 
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ἐν εἰρήνῃ. ᾽άφίμαρος δὲ καταλιπὼν τὴν πόλιν εἰς ᾽πολλωνιάδα 

φεύγει, καταδιωχθεὶς δὲ συλλαμβάνεται καὶ πρὸς ἸΙουστινιανὸν ἄγε- 

ται. | καὶ ᾿Ηράκλειος δὲ ἀπὸ Θράκης δεδεµένος ἤχθη σὺν πᾶσι τοῖς 

συνασπιζοµένοις αὐτοῖς ἄρχουσιν. οὓς ἐν τῷ τείχει πάντας ἐφούρ- 

κισεν. ἀποστείλας δὲ καὶ εἰς τὰ µεσόγαια πλείους ἐξ αὐτῶν εὑρὼν 

ἐμπράκτους καὶ ἀπράκτους ὁμοίως ἀπέκτεινεν. τὺν δὲ ᾽φίμαρον 
καὶ 4εόντιον ἁλύσεσι δεδεµένους εἰς πᾶσαν πόλιν πομπεῦσαι πε- 

ποίηκεν' καὶ τοῦ ἰππικοῦ ἀγομένου., καὶ αὐτοῦ ἐν τῷ σένζῳ καθεζο- 

u£vov, ἤχθησαν συρόµενοι δημοσία καὶ ἐρρίφησαν ὑποταγάδην αὐτῷ 
καὶ ἐπάτήσε τὸν τράχηλον αὐτῶν ἄχρις ἀπολύσεως τοῦ πρώτου βαΐου. 

τοῦ δήμου βοήσαντος, ὅτι ἐπὶ ἀδπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπέβης, καὶ 
κατεπάτησας Λέοντα καὶ δράκοντα" x«l τούτους ἀποστείλας ἐν τῷ 

Κυνηγίῳ ἀπεκεφάλισεν. Καλλίνικον δὲ τὸν πατριάρχην τυφλώσας 

ἐν τῇ Póyr ἐξώρισεν' καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ Kogov, τὸν ἐν τῇ νήσω ᾿μά- 
στρης ἔγκλειστον ὄντα, ὡς προσηµάναντα αὐτῷ τὴν τῆς δευτέρας 

βασιλείας ἀποκατάστασιν προεβάλετο. ἀναρίθμητον δὲ πλῆθος £x τε 

τοῦ πολιτικοῦ καὶ τοῦ στρατιωτικοῦ καταλόγου ἀπώλεσεν., πολλοὺς 

δὲ καὶ ἐν σάκκοις ἐμβαλὼν ἐν τῇ θαλάσσῃ πικροθανάτους ἐποίει, 
ἄλλους δὲ πρὺς ἀριστόδειπνον κλητορεύων ἅμα τῷ ἀναστῆναι οὓς 

μὲν ἐφούρκιζεν, οὓς δὲ ἀπέτεμνεν: κἀντεῦθεν µέγας φόβος συνεῖχε 
πάντας. ἀπέστειλε δὲ στόλον πρὺς τὸ ἀγαγεῖν ἐκ Χαζαρίας τὴν έαυ- 

?5 

τοῦ γυναῖκα, καὶ πολλὰ σκάφη ἐβυθίσθησαν σύμψυχα. ἀκούσας δὲ 

ὁ Χαγάνος δηλοῖ αὐτῷ: "à ἀνόητε. οὐκ ἔδει σε διὰ δύο ἢ τριῶν 

σκαφῶν λαβεῖν σου τὴν γυναῖκα, καὶ μὴ ἀποκτεῖναι τοσοῦτον πλῆ- 

909; ἢ δοκεῖς Ort καὶ ταύτην πολέμῳ λαμβάνεις: ἰδοὺ ἐτέχθη σοι 
καὶ víóg, καὶ ἀπόστειλον. λάβε αὐτούς. ὁ δὲ ἀποστείλας Θεοφύ- 

λακτον κουβικουλάριον ἤγαγε τὴν Θεοδώραν καὶ Τιβέριον, τὸν υἱὸν 

αὐτῆς, καὶ ἔστεφεν αὐτούς' καὶ συνεβασίλευσαν αὐτῷ. | 

Ἱεροσολύμων ἐπίόκοπος Ἰωάννης Pr X. 

Tovro τῷ irt Οὐαλὶὸ ἤρπασε τὴν καθολικὴν «{αμασκοῦ ἅγιω- 

1 ᾿ψίμαρος h. — Αποίωνιάδα g. — Ὁ sig ος. — 3 ov»] ἐν em. — 
4 αὐτῷ Classen. — ἐφούρκησεν dh. — 5 μεσόγεια xz. — μεσόγεια πάντα hx 
µεσ. ἅπαντα g πάντα 0m. emA. — 6 ἐμπράκτους] εὐπράκτους em. — ὁμοίως 
emA πάντας Xz ᾽Αψϕίμαρον h sine spir. c. — 8 gévoo em. — 9 ὑποταχά- 
δην h ὑπογάδην em. — 10 βαῖου] bravii (βραβείου) A at cf. Malal. p. 840, 16; 
446, 5; 474, 8. — 14 Κύρον df. — 15 ἐγκλειστόν fx sine acc. hm. — δευτέρας] 
prioris (προτέρας) À sed δευτέρας etiam Nic. et Georg. Mon. p. 623. — 16 κατά- 
στασιν Nic. — προεβάλλετο z. — τε om. g. — 18 ἐμβάλλων g ἐμβαλλων sinc 
acc, c. — 90 ἀπέτεμεν hy. — 22 ἐποντίσθησαν cz ἐποντώθησαν d. — 38 0 
om. h. — αὐτόν g. — 24 τοσοῦτο c. — 26 ὅτι om. g. — καὶ om. h. — λαμ- 
βάνειν g. — 28 αὐτῷ] αὐτούς c. — 30 β quartum om. cy. — 31 Οὐαλιδ sine 
acc. 6 Ovalid sine acc. et spir. ο. 

cf. Niceph, Brev. 
p. 42 
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τάτην ἐκκλησίαν φθόνω và πρὸς Χριστιανοὺς ὁ ἀλιτήριος διὰ τὸ 
ὑπερβάλλον κάλλος τοῦ τοιούτου ναοῦ" καὶ ἐκώλυσε γράφεσθαι Ἕλλη- 

πιστὶ τοὺς δηµοσίους τῶν λογοθεσίων κώδικας, ἆλλ ἐν ᾿4ραβίοις 
αὐτὰ παρασηµαίνεσθαι, χωρὶς τῶν ψήφων, ἐπειδὴ ἀδύνατον τῇ 

ἐκείνων γλώσσῃ µονάδα ἢ δυάδα ἢ τριάδα ἢ ὀκτὼ ἥμισυ ἢ τρία : 

γράφεσθαι" διὸ καὶ ἕως σήµερόν εἰσι σὺν αὐτοῖς νοτάριοι Xgi- 
ότιανοί. 

A.M. (200 Κόσμου ΊΤῆς Δείας  Ῥωμαίων — '"4oígov  Κωνσταντ “Ἱεροσολύμων 

cf. Niceph. Brev. 
p. 43 

ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὺς ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

S6. ἔτη w.  ὈἸουστινιανὺς — Ooclió Κῦρος Ἰωάννης 
τη s. ἔτη 8’. ἔτη s. ἔτη X. 

y- y- y- y. 

| Toro τῷ ἔτει Ιουστινιανὺς τὴν ἀναμεταξὺ ᾿Ρωμαίων καὶ 
s n» Βουλγάρῳν εἰρήνην διέστρεψε καὶ περάσας τὰ καβαλλαρικὰ θέµατα 

315 

A. M. 6201 

cf. Niceph. Brev, 
p. 43 

εἰς τὴν Θράκην xal ἐξοπλίσας πλώϊμον κατὰ Βουλγάρων καὶ Τέρ- 
βελι ὥρμησεν. καταλαβὼν ὁὲ τὴν ᾽άγχίαλον τὸ μὲν πλώϊμον ἐμ- 
προσῦεν τοῦ κάστρου προσώρµισεν, τὰ δὲ καβαλλαρικὰ εἰς τοὺς 

ἄνωθεν κάµπους ἀπαραφυλώκτως καὶ πάσης ὑποψίας ἐκτὺς ἀπληκεῦ- 

σαι προσέταξεν. τοῦ δὲ λαοῦ σκορπισθέντος ὡς πρόβατα ἐπὶ τοὺς 

κάμπους πρὺς τὺ συλλέξαι χόρτον. εἶδον ἐκ τῶν ὀρέων οὗ κατάσκο- 

P zo. τῶν Βουλγάρων τὴν τῶν Ρωμαίων µαταίαν διούκησιν’ καὶ σωρευ- 

θέντες ὡς θῆρες ἐξάπινα ἐπιρρίφαντες µεγάλως διέφθειραν τὸ 'Po- 
μαϊκὸν szo(uviov, πολλὴν αἰχμαλωσίαν τε καὶ ἵππους καὶ ἅρματα 

δίχα τῶν ἀναιρεθέντων λαβόντες. 0 δὲ Ἰουστινιανὺς ἐν τῷ κάστρῳ 

καταφυγὼν σὺν τοῖς περισωθεῖσιν ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις ἀπέχκλεισε τὰς 

πύλας. Βεασάµενος δὲ τὴν τῶν Βουλγάρων παραμονὴν αὐτὺς πρῶτος 

τὸν ἑαυτοῦ ἴἵππον νευροκοπήσας πάντας τὺ αὐτὺ ποιῆσαι παρεκελεύ- 
σατο. τρύπαια δὲ ἐπὶ τῶν τειχῶν Δέμενος διὼ νυκτὺς εἰς τὰ σκάφη 

ἐπιβὰς λαθραίως ἀπέπλευσε καὶ μετ αἰσχύνης τῇ πύλει παραγέγονεν. 

ο. ο δι 

| Τούτῳ τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε ἩΜασαλμᾶς καὶ "fee τὴν Τύανον 

1 πρὸς τοὺς Χρ. f. — ἁλητήριος dgy. -— ?2 ἑλληνιστῇ dem. — 3 Aoyo- 
Φεσιῶν d. — κπώδηκας xy. — ἐν Age(hxoig ἆ ἐν Αράβοις y. — 6 διό] διὰ τό 
y. — Χριστιανοὶ νοτάριοι Ἰν. — v, Β--13 σα. w. y. y. y. m rell. om. — 89—12* 
om. ce 115—129 om. f. -— 10^? Κύρος efg. — v. 12 om. g. — 12? y'] &' f. — 
14 καβαλαρικά d. — 15 πλόϊμον h. -— Τέρβεη g Τέρβελλι m Τέρβελλη ef 
Terbeli A. — 16 πλόϊμον h. — προσώρµησεν fhmx. — 17 καβαλαρικά d xe. 
βαλλαρικά Eg. — 18 κάππους em. — ἀπαραφυλάκτος em ᾽ἀπαραφνλάκτους df. 
— ἀπλικεῦσαι dhm. — 20 εἶδον αὐτοὺς ἐκ xz εἶδον δὲ ἐκ m. — 38 ἅρματα 
cemz. — 36 δέ] γάρ g. — ἐπιμονήν xz. — 38 τροπαί y. — Φεασάµενος gy. — 
29 αἀπέλυσεν y. — 31 Μάσαλμας fxz Μεσελμµάς em. — Apas d Apác c Ajf&c 

z διαβάς y Xolvuag Niceph. καὶ "Agac om. A. — τήν] τῇ 7. — Τύανον y cf. 
p. 683, 10 Bonn. Twvavov dg ΎΤοιανων sine acc. ο τῶν Tvavov h adversus 
Tyanum A. 

- - 

- 20 

τὸ c 

30 
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διὰ τὴν µανίαν τοῦ ἀποκτανθέντος στρατοῦ σὺν τῷ Μαϊουμᾶ ὑπὺ s» 

Μαριανοῦ, καὶ ταύτην πολιορκοῦντες παρεχείµασαν ἐκεῖ. καὶ &mo- 

στέλλει πρὺς αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς δύο στρατηγούς, Θεόδωρον τὸν 

Καρτεροῦκαν καὶ Θεοφύλακτον τὺν Σαλιβῶν μετὰ στρατοῦ καὶ γεωρ- 

5 γικοῦ λαοῦ χωρικοβοηθείας πρὺς TO πολεμῆσαι καὶ ἐκδιῶξαι αὐτούς. 
αὐτοὶ δὲ εἰς ἔριν ἀλλήλων ἐλθόντες καὶ ἀτάκτως συμβαλόντες αὐτοῖς 
τρέπονται. καὶ πολλαὶ χιλιάδες ἀπώλοντο, xal ᾖχμαλωτεύθησαν πολλοί. 

λαβόντες δὲ τὸ τοῦλδον καὶ τὰ τούτων βρώματα παρεκώθισαν., ἕως 
οὗ παρέλαβον τὴν πόλιν. λειφθέντες γὰρ ἦσαν τὰ βρώματα., καὶ 

10 ἤμελλον ἀναχωρεῖν. οἱ δὲ τῆς πύλεως Τυάνων ταῦτα ἰδόντες καὶ 
ἀπογνόντες ἔλαβον λόγον τῆς ἑαυτῶν ἀπαθείας καὶ ἐξῆλθον πρὸς 
αὐτοὺς καταλιπύντες τὴν πύλιν ἔρημον ἕως τοῦ νῦν. οἳ δὲ τὸν 
λόγον μὴ φυλάξαντες τούτους εἰς τὴν ο” ἐξώρισαν. καὶ πολλοὺς 
δούλους ἐκρότησαν. || 

15 Sep. wp. ε. ε. 8. x. A. M. 6202 

Tovro τῷ ἔτει ἐπεότρότευσεν "Apa τὴν ᾿Ρωμανίαν καὶ πολλοὺς 

αἰχμαλωτίσας ὑπέστρεφεν. καὶ ἤρξατο κτίζειν τὸ Γαρὶς εἰς τὴν 
χώραν ᾿ΠΗλιουπόλεως. 

Ku δουν os A. M. 6205 

20 Τούτῳω τῷ ἔτει ἐπεστράτευσεν Οὐθμὰν τὴν Κιλικίαν καὶ πολλὰ 6 v 

κάστρα ὑπὺ λόγον παρέλαβεν. προεδόθη αὐτοῖς καὶ τὺ Κάμαχον ws n 

σὺν τοῖς παρακειµένοις τύποις. | Ιουστινιανὸς δὲ ἀπέλυσε Μαῦρον ** [EMU NT 
τὸν πατρίκιον εἰς Χερσῶνα διὰ µνησικακίαν σὺν Xrtgivo πατρικίω. 

τὸ ἐπίκλην ᾽4σμίκτῳ, ἐξοπλίσας στόλον πολύν. μνησθεὶς τῆς κατ 

αὐτοῦ γενομένης ἐπιβουλῆς ὑπό τε τῶν Χερσωνιτῶν καὶ Βοσόφορια- 

νῶν καὶ τῶν λοιπῶν κλιμάτων, πᾶσαν ναῦν δρομώνων τε καὶ τρι- 
ηρῶν καὶ σκαφῶν μυριαγωγῶν καὶ ἅλιάδων καὶ ἕως χελανδίων, ἀπὸ 

διανομῆς τῶν οἰκούντων τὴν πόλιν συγκλητικῶν τε καὶ ἐργαστηρια- 

κῶν καὶ δημοτῶν καὶ παντὺς ὀφφικίου. καὶ τούτους ἀποστείλας 

30 παρήγγειλε πάντας τοὺς οὐκοῦντας ἐν ἐκέίνοις τοῖς κώστροις τῷ ξίφει 

ὀλοθρεῦσαι καὶ µηδένα ζωογονῆσαι. παραδεδωκὼς αὐτοῖς καὶ ᾿Ηλίαν 
τὸν desibfieov ὀφείλοντα ἄρχοντα Χερσῶνος καταστῆναι. οἵ δὲ τὴν 

t2 Ct 

1 valides] μῆνιν Combefis indignationem ΑΛ. — JMavíovu& x Μαϊμᾶ m. 
— 9 & Mariniano Α. — 3 ὁ βασιλεὺς om. g. — 4 Καρτεροῦ y. — Σαλιβάν df 
ZaMpav em sine acc. c. — στρατοῦ xzÀ στρατιωτικοῦ y. — 6 συμβαλλόντες z. 
— αὐτούς y. — 8 παρεκάθισαν---Ὁ βρώματα om. m. — παρεκάθησαν defh. — 
10 Τνανῶν y. — v. v. 16 — 18 om. d. — 16 "4f«c em Αβάς f fag sine acc. c 
Afgg&c z Abas À. — 17 αἰχμαλωτεύσας cz. — Γάρις f sine acc. c. — 18 Ίλιου- 
πόλεως h Eupoleos A. — 20 Οὐθμᾶν g Utham A. — 21 Καμάχον f. — 
54 τό] và d. — 35 Boosphorianensibus A. — 26 xinudtov dhy. — δρομόνων 
dhy δρόµον g. — τριήρων demz sine acc. c. — 27 μυριαγώγων y μυριοβόλων 
xz. — 929 δηµάτων g. — ὀφφικίου h. ógix(ov f ὀμφικίου egmx. — 31 Ἠλίαν 
h. — 32 καταστῆσαι dy. 
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Χερσῶνα καταλαβόντες. μηδενὺς αὐτοῖς ἀντιστάντος. τὰ κάστρα 

παρέλαβον καὶ πάντας τῷ ξίφει ἀνεῖλον χωρὶς τῶν µειρακίων. ὡς 

νηπίων τούτων φεισάµενοι καὶ πρὺς δουλείαν περιποιηθέντων. Του- 

δοῦνον δέ, τὸν ἄρχοντα Χερσῶνος ὡς ἐκ προσώπου τοῦ Χαγάνου 

ὄντα., καὶ Ζώΐϊλον, τὸν ἐκ σειρᾶς καὶ γένους ὄντα πρωτοπολίτην, καὶ 

ἑτέρους τεσσαράκοντα ἐμφανεῖς καὶ πρωτεύοντας τῆς Χερσῶνος συµ- 

φαµίλους δεσµίους πρὺς rov βασιλέα ἀπέστειλαν. ἑτέρους δὲ ἑπτὸ 
τῶν πρωτευόντων Χερσῶνος εἰς σούβλας ξυλίνας προδαρτήσαντες 

ἐπὶ πυρὺς ὥπτησαν, ἄλλους δὲ εἴκοσιν ἐξάγκωνα δήσαντες καὶ εἰς 

χελανδίου λώρους προσδήσαντες καὶ λίδοις τοῦτο γεµίσαντες εἰς 
βυθὸν κατεπόντισαν. τοῦ δὲ Ιουστινιανοῦ ταῦτα µαθόντος καὶ ἐπὶ 
τῇ τῶν µειρακίων σωτηρία µανέντος, ἐκέλευσε σπουδαίως αὐτοὺς 
πρὺς αὐτὸν παραγενέσθαι. ἀποκινήσαντος δὲ τοῦ στόλου τῷ Oxro- 
βρίῳ µηνί, καὶ ἐν τῷ πελάγει φβδασθέντος ἐν τῇ τοῦ ἄστρου ἐπι- 

τολῇ τοῦ λεγομένου Ταυρουρᾶ. μικροῦ δεῖν ἅπας ὁ στόλος κατεπον- 

τίσθη" καὶ ἠριθμήθησαν οἵ ἐν τῷ ναυαγίῳ ἀποθανόντες χιλιάδες ογ’. 
τοῦ δὲ Ἰουστινιανοῦ ταῦτα µαθόντος καὶ μὴ λυπηθέντος, μᾶλλον 
μὲν οὖν χαρᾶς πλησθέντος καὶ τῆς τοιαύτης µανίας ἀκμὴν ἐχομένου 

καὶ κραυγικῶς ἐπαπειλοῦντος, πάλιν ἕτερον ἐκπέμπειν στόλον καὶ 
ἀροτριᾶν ἅπαντας καὶ ἐξεδαφίζειν ἕως οὐροῦντα πρὸς rolyov, ἤκου- 
σαν ταῦτα οἳ τῶν άστρων ἐκείνων καὶ ἑαυτοὺς ἠσφαλίσαντο, καὶ 

ἀναγκασθέντες κατὰ τοῦ βασιλέως φρονῆσαι ἀπέστειλαν πρὺς τὸν 

Χαγάνον εἰς Χαξαρίαν αἰτούμενοι λαὺν πρὺς φυλακὴν αὐτῶν. ἐπὶ 

τούτοις οὖν διεγείρεται καὶ Ηλίας ὁ σπαθάριος καὶ Βαρδάνης ὁ 
ἐξόριστος. τὸ τηνικαῦτα ἀνακληθεὶς ἀπὺ Κεφαληνίας καὶ. σὺν τῷ 
στόλῳ εἰς Χερσῶνα Gv. ὁ δὲ Ἰουστινιανὸς ταῦτα μαθὼν ἀπέστειλε 

μετ) ὀλίγων δροµώνων Γεώργιον τὸν πατρίκιον. τὸ ἐπίκλην Σύρον. 

καὶ γενικὺν λογοθέτην., καὶ Ἰωάννην τὸν ἔπαρχον. καὶ Χριστοφόρον. 

τουρµάρχην τῶν Θρακησίων., μετὰ καὶ τριακοσίων ἐξωπλισμένων. 

1 µηδεινός f µηδείνος e. — 8 Τούδουνον d Τουδουνον sine acc. c τοῦ 
δοῦναι y. — 4 δὲ om. y. — τοῦ om. g. -— b Ζωΐλον f sine acc. c. — ὄντα om. 
em. — 6 συμφαμίλους--Ί Χερσώνος Om. z. — συμφαμήλους y. — 7 ἀπέστει- 
εν y. — 8 ξυλένους codd. praeter g. — προσαρτήσαντες x Nic. πφοσαναρτή- 
σαντες yz. — 9 ἐξάγκονα ehmx. — 9.10 εἰς χελανδίου λώρους scr. ex A: ad 
lora navis εἰς χελανδούρους hxy εἰς χελαγρδούρον g. — 10 λίθους codd. — 
γεµήσαντες dy. — 14 φθάσαντες (Sic) y. — ἄστου f d (sic) em, — ἐπιστολῇ h 
ἐπὶ τὸ λιµένη f. — 15 Ταυρουραί f ταύρου οὐρᾶ h dgwrovo« Combefis, — 
16 ἀποθανέντες h. — 17 τοῦτο xz. — 19 ἀπειλοῦντος f. — ἐκπέμπειν d ἐκ- 
πέµπει rell. Α. — 20 ἀροτριᾷ y. — ἅπαντα Combefis Classen. — xol κατα- 
σφάξειν ἅπαντας mg. e sec. manw. — 924 Ἠλίας h sine spir. c. — Βαρδάνιος h. 
— 96 εἰ Χερσῶν ἀίων f. — 927 δροµόνων codd. praeter g. — τὸ lit. e τὸν 
fact. d τόν g. — 38 γενεικόν y. — ὕπαρχον z. — 39 ἐξοπλισμένων codd. 
praeter g. 
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παραδεδωκὼς αὐτοῖς Τουδοῦνόν τε καὶ Ζώΐλον ὀφείλοντας ἄποκατα- 

σταθῆναι κατὰ τὸ πρύτερον ἐν Χερσῶνι, δι ἀποκρισιαρίου δὲ ἄπο- 

λογήσασθαι τῷ Χαγάνω, ἀγαγεῖν δὲ πρὸς αὐτὸν 'Hàíav καὶ Βαρ- 
δάνην. τῶν δὲ περασάντων ἐν Χερσῶνι. οἳ τῆς πόλεως Χερσῶνος 

τούτοις περιλογὴν οὐκ ἐποίησαν. τῇ δὲ ἐπαύριον τούτους µόνους 

εἰσελβεῖν o( τῆς πόλεως προτρεφάµενοι τὰς πύλας ἀπέκλεισαν, καὶ 

τὸν μὲν γενικὸν λογοθέτην ἅμα τῷ ἐπάρχω ξίφει ἀνεῖλον. τὸν δὲ 

Τουδοῦνον ἅμα ZoíAo καὶ τῷ Λεχθέντι τουρµάρχῃ σὺν τοῖς τριακο- 
σίοις στρατιώταις τοῖς Χαζάροις παρέδωκαν xal πρὺς τὸν Χαγάνον 

ἀπέστειλαν. τοῦ δὲ Τουδούνου κατὰ τὴν ὁδὸν τεθνηκότος. o( Χά- 
ξαρεις εἰς δοχὴν αὐτοῦ ἀπέατειναν τὸν τουρµάρχην σὺν τοῖς τριακο- 

σίοις στρατιώταις. τύτε οἳ Χερσῶνος καὶ τῶν λοιπῶν κάστρων τὸν 

μὲν ἸΙουστινιανὺν ὀνέσκαφαν, τὸν δὲ ἐκεῖσε ἐξόριότον Βαρδάνην 

Φιλιππικὺν καὶ βασιλέα εὐφήμησαν. ταῦτα μαθὼν Ἰουστινιανὺς καὶ 559 B qiu) u 
ἐπὶ πλέον ἐκμανεὶς τὰ μὲν τέκνα τοῦ σπαθαρίου Ηλία εἰς τὸν τῆς 
μητρὺς ἀπέσφαξε κόλπον. ταύτην δὲ ἠνάγκασε τῷ οὐκείω αὐτῆς 

ζευχθῆναι µαγείρῳ "Ivóg ὄντι' εἶθ᾽ οὕτω τε πλώϊμον ἕτερον κατα- 

σκευάσας ἀποστέλλει Μαῦρον τὺν πατρίκιον, τὸν 'Βέόσον, παρα- 

δεδωκὼς αὐτῷ πρὺς καστροµαχίαν κριόν, μαγγανικά τε καὶ πᾶσαν 

ἑλέπολιν, ἐντειλάμενος αὐτῷ, τὰ μὲν τείχη Χερσῶνος ἐδαφίσαι καὶ 
πᾶσαν τὴν πόλιν, µηδεμίαν δὲ ψυχὴν ἐξ αὐτῆς ζωογονῆσαι, πυκνο- 

τέρως δὲ δι ἀναφορῶν τὰ αὐτῷ πεπραµµένα δηλοῦν. τούτου δὲ 
περάσαντος καὶ διὰ τοῦ κριοῦ τὸν Atyóusvov Κεντηναρήσιον πύργον 

καταβαλόντος, ἅμα δὲ καὶ τὺν πλησίον αὐτοῦ Σύαγρον xaAoUusvov, 

Χαζάρων δὲ καταλαβόντων., ἐγένετο ἀνοχὴ τοῦ πολέμου. Βαρδάνης 
δὲ ἐκφυγὼν πρὸς τὸν Χαγάνον ὤχετο. ἀπράκτου δὲ τοῦ στόλου 
peyovórog καὶ πρὸς τὺν βασιλέα ὑποστρέψαι μὴ τολμῶντος, τὸν μὲν 
᾿Ιουστινιανὺν ἀνέσκαφαν., τὺν δὲ Βαρδάνην ὡς βασιλέα καὶ αὐτοὶ 
εὐφήμῃσαν. ᾖτήσαντο δὲ τὸν Χαγάνον δοθῆναι αὐτοῖς τὸν Φιλιππι- 

κόν. τοῦ δὲ Χαγάνου λόγον αὐτοὺς ἀπαιτήσαντος τοῦ μὴ προδοθῆ- 

1 Τουδοῦνον h Τούδουνον d τοῦ δουνόν c τὸν δοῦνον g τὸν δούνον m 
τὸ δουρόν cf, — ὃ Ἠλίαν fh. — 7 γενεικόν ΟΥ. -- ἅμα τοῦ ἐπάρχου y. — 
ὑπάρχῳ Xx. — 8 Τούδουνον ἅμα d ΊΤουδουνον (ine acc) ἅμα ο τούδουν Ov 
duc e τύνδουν ὄνομα m δούνον καὶ f. — Ζώηλην f. — τοῦ λεχθέντος τουρ- 
µάρχου codd. — 10 τοῦ δοῦνα y. — 11 δοχήν f δογήν emx δογῆν ᾳ δουγήν h. 
— 18 ἐξόριστον ἐκεῖσε g. — 14 καὶ om. dy dA, µετωνόµασαν καί -- καὶ 
om. z. — 15 πλεῖον hy. — ἐκμανίς ο ἐμμανείς g. — Ηλία Ἡ. — 17 πλόϊμον 
h. — 18 τὸν B. ΥΑ τὸ ἐπίκλην B.z τὸ ἐπίκλην τὸν B. x. — Βέσον h Βαΐσον g 
Besum A. — 90 ἐλεπόλιν ehmx. — αὐτόν em αὐτῷ sed à sec. m. im lit. f. — 
τά μὲν τῆς Τερσώνος τείχη Xz. — ἐδαφίσαι ch ἐκδαφίσαι ἆ ἐκδαφῖσαι ᾳ ἐκ- 
δαφῆσαι y. — 21 δὲ om. y. — ἐξ αὐτῶν hx ἐξ αὐτῶ g. — 22 αὐτά y. — 
94 καταβαλλόντος h παταλαβόντος c. — σύναγρον c. — καλούμενος y. — 
25 δέ] que Α re? — Βαρδάνιος gy. — 927 ἐπισερέφαι y. — 38 καὶ αὐτόν cz. 
— $0 προδοῦναι xy. 
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ναι αὐτὺν vox αὐτῶν καὶ τοῦ κοµίσασθαι αὐτὸν κατὰ ἄνδρα ἀνὰ 
νομίσματος ἑνόᾳ, oí δὲ ποραχρῆμα ταῦτα δόντες παρέλαβον rov 
Φιλιππικὺν βασιλέα. ἐν δὲ τῷ χρονίζειν róv στόλον. ἀναφορᾶς τε 

μὴ ἐλθούσης. ἐστοχάσατο Ιουστινιανὺς τὴν αἰταν., καὶ ἐπάρας σὺν 
, - U -À- 3 , , , 5o. e , 

αὐτῷ τοὺς τοῦ Ὀψικίου καὶ µέρος Θρακησίων ἀνῆλθεν ἕως Σινώπης : 

πρὺς r0 διωγνῶναι τὰ ἐν Χερσῶνι. ἐν δὲ τῷ σκοπεύειν αὐτὸν τὰ 

περατικὰ µέρη ὁρᾷ τὸν στόλον ἐπὶ τὴν πόλιν ἀρμενίζούτα καὶ βρύξας 

ὡς λέων καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὴν πόλιν ὥρμησεν. τοῦ δὲ Φιλιππικοῦ 
προλαβόντος καὶ τὴν πόλιν κρατήσαντος. αὐτὺς ἐπὶ τὸν «{αματρῦν 

ἐλθὼν ἐν αὐτῷ σὺν τοῖς αὐτοῦ ἠπλήκευσεν. ὁ δὲ Φιλιππικὺς ἄπο- 

στέλλει εὐθέως κατὰ μὲν τοῦ Τιβερίου Μαῦρον τὸν πατρίχιον σὺν 

Ἰωάννῃ όπαθαρίῳ, τὺ ἐπέίκλην Στρούθῳ, τὸν δὲ Ηλίαν ὁμοίως μετὰ 

κούρσου κατὰ ἸΙουστινιανοῦ εἰς τὺν «αματρῦν. καὶ ἕτερον πόλιν 

κατὰ τοῦ Βαρισβακουρίου φυγῇ χρησαµένου. καὶ ὁ μὲν Μαῦρος 
ἅμα τοῦ ῥηθέντος Στρούθου ἐν Βλαχέρναις πορευθεὶς εὗρε τὸν Τιβέ- 

φιον κρατοῦντα τῇ μιῷ χειρὶ τὸ κιονάκιον τῆς ἁγίας τραπέζης τοῦ 
Βυσιαστηρίου τῆς Βεομήτορος, καὶ τῇ ἑτέρᾳ τὰ τίµια ξύλα καὶ ἐν 
τῷ τραχήλῳ φυλαχτά. ἔξωθεν δὲ τοῦ βήματος παρακαθεζοµένην 

᾿{ναστασίαν. τὴν τοῦ πατρὺς αὐτοῦ μητέρα. dj τις τοῖς ποσὶ τοῦ 

Μαύρου κυλινδουµένη ἠτεῖτο μὴ ἀποκτανθῆναι τὸν αὐτῆς ἔγγονα 
Τιβέριον. ὡς μηδὲν ἄτοπον πράξαντα. αὐτῆς δὲ τοὺς πόδας τούτου 

κατεχούσης καὶ μετὰ δακρύων [κετεούσης, εἰσελθὼν ὁ Στροῦθος 

ἔνδον τοῦ βήματος βία ἀφήρπασεν αὐτόν" καὶ τὰ μὲν τίµια ξύλα 
ἐξ αὐτοῦ ἄρας ἐπάνω τῆς τραπέζης ἐπέθηκεν. τὰ δὲ φυλοκτὰ εἰς τὸν 

ἴδιον προσήρτησε τράχηλον. καὶ λαβύντες τὸν παῖδα ἐπὶ τῷ ἄνω 
τῶν Καλλινίκης παραπορτίω καὶ τοῦτον ἐκδύσαντες καὶ ἐπὶ τῆς 
φλιᾶς ἁπλώσαντες δίκην προβότου αὐτὸν ἐλαρυγγοτόμησαν. καὶ τοῦ- 

τον ἐν τῷ vag τῶν ἁγίων ἀναργύρων, τῷ Λεγομένω Παυλίνης, 

ταφῆναι προσέταξαν. Χχειρωθεὶς δὲ καὶ Βαρισβακούριος, ὁ πρωτο- 
πατρίκιος καὶ κόµης τοῦ Ὀψικίου. καὶ αὐτὺς ἀνῃρέθη. ὁ δὲ Ηλίας : 
ρρ - , - jj - ^ * [d 

ἅμα τῷ συνόντι αὐτῷ λαῷ ἀνελθὼν ἐν τῷ «{αματρῦ καὶ εἰς λόγους 
μετὸ τοῦ ἐκεῖσε ὄντος στρατοῦ ἐλθὼν λόγον τε ἀπαθείας τῷ συνόντι 

τῷ Ιουστινιανῷ λαῷῶ δεδωκώς, διηρέθησαν ἅπαντες καὶ ἀπέδρασαν 

1.9 ἀνὰ νομίσματος ἐνός] ἑκατὸν νομίσματα Niceph. — 6 σκοπεῖν d. — 
9 ἁαματρύν xy Damastrym Α. — 10 ἠπλίκευσεν ch. — 12 Στρονθῷ f. — Ἠλίαν 
fh. — 13 Zeuetoov fx zé&poarovy em  Damastryn A. — 14 Βαρισβακουρίου A 
Βασβακονρίου x Βασβακορίου y Βασβακαρίου g Βασκαρίου h. — 16 τὸ κιο- 
νάκην d τὸν κίονα h. — 17 τὰ om. f. — 30 ἑαυτῆς c. — ἔγγονον hx. — 
38 βίᾳ om. y. — 34 τῆς ἁγίας τραπέζης d. — ἀπέθηκεν h. — 36 τῶν Καλλι- 
»éxev Niceph. — 29 προσέταξεν y. — καί] καὶ ὁ f om. egm. — Βασβακούριος 
codd. A. — 30 Ἠλίας h sine spir. f. — δι zapatos dfz «Οάματρυ em sine 
acc. c. Damastryn A, 
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ἐκ τοῦ ἸΙουστινιανοῦ, μόνον αὐτὸν καταλιπόντες xal τῷ μέρει τοῦ 

Φιλιππικοῦ προσρυέντες. τότε ὁ προλεχθεὶς ᾿Ηλίας σπαθάριος δυμῶ 

ἐπιδρὰμὼν καὶ τὺν τούτου τράχηλον δραξάµενος τῷ παραµηρίω, ᾧ 

ἦν διεζωσµένος., ἀπέτεμε τὴν αὐτοῦ κάραν καὶ διὰ ᾿Ρωμανοῦ σπα- 
Βαρίου πρὺς Φιλιππικὺν ἀπέστειλεν: ὁ δὲ Φιλιππικὺς διὰ τοῦ αὐτοῦ 
σπαθαρίου ταύτην ἐπὶ τὰ δυτικὰ µέρη ἕως "Póuye ἐξέπεμφεν. || πρὺ 
δὲ τοῦ βασιλεῦσαι αὐτὺν ἐν τῇ uovi;j τῶν Καλλιστράτου ἔγκλειστος 

ἦν προορατικὺς καὶ αἱρετικός, ὕστις ἀνελθόντι τῷ Φιλιππικῷ εἶπεν 

αὐτῷ, ὅτι "βασιλεία σοι κεῖται” ὁ δὲ ἐταράχθη, καὶ λέγει ὁ ἔγκλει- 

στος" “εἰ ὁ θεὺς κελεύει, σὺ τί ἀντιλέγεις: τοῦτο δὲ λέγω σοι, ὅτι 

ᾗ ἕκτη σύνοδος κακῶς ἐγένετο" ἐὰν οὖν βασιλεύσῃς. ταύτην ῥίψον, 

καὶ γενέσθαι σοι ἔχει ἡ βασιλεία κραταιὰ καὶ πολυχρόνιος..  ὅ δὲ 
συνέθετο αὐτῷ μεθ ὄρκου τοῦτο ποιεῖν. τοῦ δὲ 4εοντίου διαδεξα- 

µένου τὺν Ἰουστινιανόν, ἀνέρχεται Φιλιππικὺς πρὺς TOv ἔγκλειστον. 

ὁ δὲ λέγει αὐτῷ: "uy σπουδάσῃς. γενέσθαι ἔχει.” βασιλεύσαντος δὲ 
καὶ ᾽άφιμάρου, πάλιν ἀνῆλθε πρὺς αὐτόν, καὶ πάλιν εἶπεν αὐτῶ. 
ὕτι " ui) σπουδάσῃς., ἐκεῖνο περιμένει σε... Βαρρήσαντος δὲ Φιλιππι- 

κοῦ τινι τῶν φίλων αὐτοῦ. ἐμήνυσε τῷ ᾽άψϕιμάρῳ. ὁ δὲ δείρας καὶ 

κουρεύσας αὐτὸν καὶ σιδηρώσας ἐξώρισεν εἰς Κεφαληνίαν. βασιλεύ- 

σαντος δὲ Ιουστινιανοῦ., πάλιν ἀνεκαλέσατο αὐτόν. καὶ βασιλεύσας 

ἐποίησε φευδοσύνοδον ἐπισκόπων κατὰ τὸν λόγον τοῦ ψευδαββᾶ καὶ 

ἐγκλείστου καὶ ἔρριψε τὴν ἁγίαν καὶ οἰκουμενικὴν ἕκτην σύνοδον. 
καὶ τῷ αὐτῷ χρόνω ἐτυφλώθη ὁ µάταιος. ἐν πολλῇῃ δὲ ἀμεριμνία 
εἰς τὰ βασίλεια διατελῶν πλήθη τε χρηµότων καὶ λαμπροτάτων οὐσιῶν 

ἐκεῖσε εὑρὼν ἐκ πλειόνων χρόνων ὑπὺ τῶν προβεβασιλευκότων Gvv- 
αχθέντων ἐκ δηµεύσεων καὶ διαφόρων προφάσεων, καὶ µόλιστα vxo 
τοῦ εἰρημένου Ἰουστινιανοῦ. ταῦτα εἰκῇ καὶ µάτην ὀπόνως διεσκόρ- 

πισεν. καὶ ἐν μὲν ταῖς διαλαλιαῖς αὐτοῦ λόγιος καὶ ἐχέφρων ἐλογί- 
fero, ἐν δὲ ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ ἀσέμνως καὶ ὀνικάνως τὺν βίον 

διατελῶν πάντη ἀδύκιμος ἐδείκνντο. ἦν δὲ καὶ αἱρετικὺς καὶ µοιχός. 

Κῦρον δὲ τὺν πατριάρχην ἐξωθήσας τῆς ἐκκλησίας Ἰωάννην τὸν 
αὐτοῦ συμμύστην καὶ συναιρετικὸν προεβάλετο. 

1 καὶ om. y. — 1 καὶ-- 5 προσρνέντες om. h. — 2 Ἠλίας h. — ὁ σπαθά- 
ριος y. — 7 αὐτὸν om. f. — ἐγκλειστός dfh ἔγκλειστός e sine acc. c. — 9 σου 
em. — λέγει αὐτῷ ὁ h. — yxitéróg cefh sime acc. d. — 10 rí om. g. — 
14 ἐγκλειστόν fhx. — 15 σπουδάζῃς h. — yug yz ἔχεις βασιλέα vulg. — 
16 ᾽ψιμάρου h sine spir. c. — 17 δαρέσας επι 9egícag f. — Φιλιππικός cy. 

— 18 τινί Classen τινός gx τινά y πρός h. — Αϕιμάρῳ h. — 19 καὶ om. y. 
— 90 βασιλεύσαντος g. — 31 ψευδοαββᾶ d φευδάµβα e. — φ. τοῦ xal f. — 
29 ἐγκλειστοῦ codd. praeter g. — 983 ἁμεριμνεία y. — 95 ἐκ πλ. τῶν yo. xz. — 

30 πάντη d παντέ rell. ubique A. — 31 Κύρον cz. — 32 µύστην y. — m90- 
εβάλλετο dg. 

584 B 

$19 P 

cf. Niceph. Brev 
p. 48 

580 H 
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A.M. 604 Κόσμου ΊΤῆς θείας Ῥωμαίων Αράβων  Κωνσταν. Ἱεροσολύμων 

cf. Niceph. Brev. 
48 P. 

320 P 

586 B 

581 B 

ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὸς  ἐπίσόκοπος ἐπίσκοπος 
5σδ’. Ku vd. «Φιλιππικὺς Οὐαλὶδ Ἰωάννης Ιωάννης 

ἔτη p. ἔτη 9’. ἔτη y. Ery Y. 
α΄. E: α. OP 

Tovro τῷ ἔτει Φιλιππικὺς τοὺς ᾽ρμενίους τῆς ἑαυτοῦ γῆς 

ἐξελάσας Μελιτηνὴν καὶ τὴν τετάρτην ᾽άρμενίαν οἰκῆσαι ἠνάγκασεν. 

Μασαλμᾶς δὲ τὴν ᾽αμάσειαν παρέλαβε σὺν ἄλλοις καστελλίοις καὶ 
πολλῇ αἰχμαλωσία" Γεώργιός τε, Ó ᾽ἁπαμείας ἐπίσκοπος µετωκίσθη 

ἐν Μαρτυροπόλει. | Φιλιππικὺς δὲ οὐκ ἠσχύνθη ἐκμανῶς κινηθῆναι 

κατὰ τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς ἕκτης συνόδου. ἀνατρέπειν σπεύ- 

ὅων τὰ ὑπ αὐτῆς βεβαιωθέντα Βεῖα δόγματα. εὗρε δὲ ὁμόφρονας 

αὐτοῦ Ἰωάννην, ὃν ἐπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως πεποίηκε καθελὼν 

Κῦρον, τὺν ταύτης πρύεδρον., ὃν καὶ περιώρισεν ἐν τῷ τῆς Χώρας 

µοναστηρίω" ΓΓερµανόν τε τὸν μετὰ ταῦτα τὺν θρύόνον Κωνσταντι- 

νουπόλεως κατασχόντα. ἐπίόκοπον r0 τηνικαῦτα ὑπάρχοντα Κυξίκου. 
καὶ ᾿ἀνδρέαν καὶ αὐτὸν ἐπίσκοπον Κρήτης ὄντα, Νικόλαόν τε τὸν 
ἀπὺ καυκοδιακόνων σοφιστὴν γεγονότα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης κυέ- 
στορά τε τότε ὑπάρχοντα, ᾿Ελπίδιόν τε διάκονον τῆς μεγάλης ἐκ- 

κλήσίας. ᾽Αντίοχόν τε τὺν χαρτοφύλακα καὶ ἑτέρους τούτων ὅμοιο- 

τρόπους" οἵτινες καὶ ἐγγράφως ἀνεθεμάτισαν τὴν ἁγίαν ἕκτην σύνοδον. 
τῶν δὲ Βουλγάρων διὰ τοῦ Φιλέα λάθρα ἐπὶ τὸ Στενὸν καταρρι- 

φάντων καὶ μεγάλην σφαγὴν πεποιηκύτων καὶ ἕως τῆς πόλεως ἐκ- 
δραµόντων., καὶ πολλοὺς περαματίζοντας, γάμους τε ἐνουσίους καὶ 
δαψιλεστάτους ἀρίστους μετὰ ποικίλου ἀργύρου καὶ λοιπῆς ἀποσκευῆς 

εὑρηκότων., καὶ ἕως τῆς Χρυσῆς πόρτης διαδραµόντων καὶ τὴν 

ἅπασαν Θράκην αἰχμαλωτισάντων. ὑπέστρεφαν ἀβλαβεῖς εἰς τὰ ἴδια 

μετὰ κτηνῶν ἀμέτρων. ὁμοίως καὶ oí "4ραβες τὴν Μίσθειαν παρ- 

ἔλαβον καὶ ἕτερα κάστρα, πλείστων φαμιλιῶν καὶ κτηνῶν ἀναριθμή- 

τῶν ἅλωσιν ποιησάµενοι. | 

v. 1*—5* om, h. — 3* Οὐάλιδ f. Οὐαλιδ sine acc. ce. Οὐαλήδ m. — 5? αἱ 
om. f. — 6 αὐτοῦ y. — " ἀπελάσας hx. — Μελιτινήν codd. praeter d, — 
8 Mácaluag dfz MaccAuag sine acc. c. Μεσαλμᾶς ο ΠΜεσελμᾶς m. — Αμάσιαν 
Ey. — 8.9 καὶ πολλὴν αἰχμαλωσίαν ἐποίησαν d. — 9 Ἁμασίας f. — 10 ovx 
ἠσχύνθη] non praevaluit (ovx ἴσχυσεν) A. — ἐμμανῶς g. — 19 δὲ om. y. — 
18 lovvnrv ὃν ἐπ. Kovot. πεποίηκε yÀ Ἰωάννην τὸν ἐπ. Κωνστ., ὃν πεποίηκε 
Xz. — 18 πεποίηκε-- 15 Κωνσταντιρουπόλεως om. f. — 14 Κύρον dz. — 16 ἐπί- 
σκοπον --- ὑπάρχοντα Om. y. — ἐπίσκοπος c. -—— 18 ἀπὸ τῶν xavx. g a dia- 
cono caucum effectum A. — 18 κυαίσορα m κυαίστωρα ef κοιαίστορα g. — 
20 ὁμοτρόπους h. — 335 διὰ τ. Φιλ]. 1dOQa xA Λλάθρα διὰ r. D. yz. — Φυ- 
λέα f. — καταριφάντων codd. — 925 &oyógov yA ἀρίστου xz. — 30. 21 xal τὴν 
ἅπ. Op. αἰχμαλωτισάντων om. g. — 28 utra] ovv y. — ἨΜίσθιαν χι Miwb$síav f 
Μισθίαν em ἸΜήδειαν Niceph. — 29 πλείστων τε φαμ. y. — φαμηλιῶν («λίων 
d) codd. — ἀμετρήτων cz ἁἀμέτρων d. 
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B. w. β. η. 
Tovro τῷ ἔτει ἐπεστράτευσεν "4βας τὴν ᾿Ρωμανίαν καὶ παρ- 

ἔλαβεν ᾽άντιόχειαν Πισιδίας μετὰ πολλῆς αἰχμαλωσίας, καὶ ὑπέστρεψεν. 

ἐγένετο δὲ σεισμὺς μέγας κατὰ τὴν Συρίαν μηνὶ Περιτίῳ ww. | 
διετοῦς δὲ χρόνου τῆς βασιλείας Φιλιππικοῦ ἐν τούτοις παραδρα- 

µόντος, καὶ τοῦ γενεθλίου ἰππικοῦ ἐπιτελουμένου., Πρασίνων νικη- 

σάντωγ., ἕδυξε τῷ βασιλεῖ τῷ σαβῥάτω τῆς πεντηκοστῆς καβαλλάριον 

μετὰ δοχῆς καὶ ὀργάνων εἰσελθεῖν καὶ λούσασθαι εἰς τὸ δηµόσιον 

λουτρὺν τοῦ Ζευξίπου καὶ μετὰ πολιτῶν ἀρχαιογενῶν ἀριστῆσαι, 

ἐν δὲ τῷ µεσημβρίζειν αὐτὸν ἐξάπινα διὰ τῆς Χρυσῆς πόρτης εἰσ- 
ἦλθε “Ροῦφος, ὁ πρωτοστράτωρ τοῦ Ὀψικίου. ὑπὺ βουλὴν Γεωργίου, 

πατρικίου καὶ κόμητος τοῦ Ὀψικίου. τὸ ἐπίκλην Βουράφου, καὶ 

Θεοδώρου πατρικίου τοῦ Μυακίου, μετὰ τῶν ταξάτων, ὦν εἶχεν ἐν 

τῇ Θράκι τοῦ αὐτοῦ θέματος. καὶ εἰσδραμὼν εἰς τὺ παλάτιον εὗρε 

15 dv Φιλιππικὺν µεσημβρίζοντα, καὶ ἁρπάσας αὐτὺν ἀνήνεγκεν εἰς TO 

20 

25 

30 

ὀρνατώριον τῶν Πρασίνων κἀκεῖ αὐτὺν ἐτύφλωσεν, μηδενὸς διεγνῶ- 
xórog. τῇ δὲ ἐπαύριον. ἤγουν τῇ πεντηκοστῃ. σωρευθέντος τοῦ 
Λαοῦ εἰς τὴν μεγάλην ἐκκλησίαν., ἐστέφθη Αρτέμιος Ó πρωτοαση- 

χρήτης, μετονομασθεὶς ᾽4ναστάσιος. τῷ δὲ σαββάτῳ μετὰ τὴν πεντη- 
κοστὴν ἐτυφλώθη Θεόδωρος 0 ἨΜυάκης, καὶ τῷ δευτέρῳ σαββότῳ 

ἐτυφλώθδη Γεώργιος ó Βούραφος. καὶ ἐξωρίσθησαν ἐν Θεσσαλονίκῃ.ι, 

Κόσμου  ΊΤῆς θείας Ῥωμαίων  ᾿Αράβων  Κωνσταντ “Ἱερσολύμων 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὺς  ἐπίόκοπος ἐπίσκοπος 
ος. ἔτῃ ws. Αρτέμιος Οὐαλὶδ Ἰωάννης . Ἰωάννης 

ἔτη p. y 9. ἔτη y. ἔτη à. 
«. 9. y. e. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἐκούρσευσε Μασαλμᾶς τὴν "Popavícv, καὶ σκυ- 
λεύσας τὴν Γαλατίαν ὑπέστρεφε ust! αἰχμαλωσίας καὶ σκύλων πολλῶν. 

ó δὲ ᾽άρτέμις στρατηγοὺς ἱκανωτάτους προβαλλόμενος εἰς τὰ 
καβαλλαρικὰ θέµατα, καὶ Λλογιωτάτους εἰς τὰ πολιτικά. ἐν ἀδεία 

διετέλει. τῶν δὲ ᾽4ράβων ὑπλιζομένων κατὰ Ρωμανίας διά τε γῆς 

9 Ἄβας d "Agdg cf Αββᾶς π "Affiec em. — 5 δὲ om. y. — 6 ἐπιτε]ουμέ- 
vov ἰππικοῦ em ἐπιτε]. τοῦ ἰππικοῦ 1. — 7 καββαλλάριον g καβαλάριον d. — 
11 'Povgivog y. — 11 ὑπὸ βουλὴν--- 12 Ὀψικίου om. gA. — ὑποβολῇ 2 — 12 Βουρά- 
«ov Niceph. Βοράφου codd. Buramphi A cf. v. 21. — 13 Μιακίου m ᾽Αμϕακίου f. — 
ταξατώ» codd. — 16 τὸν Om. z. — 16 ὀρνατούριον codd. oratorium Α. — µηδ- 
ενὸς μὴ ἐγνωκύτος y. — διεγνωκότας c. — 17 τῇ ἁγίᾳ v d. -- πρωτοασηκρί- 
της d πρωτοασικρήτης m πρωτοασικρίτης εξ πρωτοασηκριτις Sine acc. c. πρωτο- 
ασηκρῆτις g. — 19 μετὰ τὴν πεντηκοστήν Om. g. — 30 irvgà. Γεώργιος καὶ 
Θεόδ. g. — Mvdwiog g. — 921 Βουράφος em sime acc. c. Buramphus ΑΔ. — ἐν 
Θεσαλονίκῃ h εἰς Σαλονίκην y. — 24* Οὔὐάλιδ f Οὐαλήδ m. — 305 ἔτη 9 h. 
— v. 26 om. g. — 369 9'] εἰ cef om. h. — 927 Μάσαλμας codd. — 30 καββα]- 
λαρικά g καβαλαρικά d. — 31 κατὰ Ῥωμ. ὁπλιζομένων h. 

cf. Niceph. Brev. 
p. 49. 

$81 P 

588 H 

A. M. 6206 

cf, Niceph. Brev. 
p. 49 
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322 P 

A. M, 6207 

384 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

καὶ Δαλάσσης., ἀπέστειλεν Ó βασιλεὺς ἄρχοντας ἐν Συρία πρὸς Οὐαλίδ, 

ὡς ὁῆδεν τὰ τῆς εἰρήνης προσλαλῆσαι, «Πανιὴὶ τὸν Σινωπίτην. 

πατρίκιον καὶ ἔπαρχον τῆς πόλεως. ἐντειλάμενος αὐτῷ ἐν ἀκριβεία 
διερευνῆσαι περὶ τῆς κατὰ ᾿Ρωμανίας κινήσεως καὶ δυνάµεως αὐτῶν. 

τοῦ δὲ ἀπελθόντος καὶ ὑποστρέφαντος, ὀπήγγειλε τῷ βασιλεῖ τὴν 

μεγάλην κατὰ τῆς βασιλίδος πόλεως διά τε γῆς καὶ Θαλάσσης ἐξ- 
όπλισιν αὐτῶν..... ὅτι ἕκαστος φροντιζέτω τὰς ἑαυτοῦ δαπάνας 

ἕως τοῦ τριετοῦς χρόνου. ὁ δὲ τοῦτο ἀπορῶν ἀποτρεχέτω τῆς πόλεως. 

ἔστησε δὲ ἐπείκτας καὶ ἤρξατο κτίζειν ἁρόμωνάς τε καὶ διήρεις «πυρ- 
σοφόρους καὶ µεγίστας τριήρεις»: καὶ τὰ παράλια δὲ ἀνεκαίνισε τείχη. 

ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ χερσαῖα. στήσας τοξοβολίστρας καὶ τετραρέας εἰς 

τοὺς πύργους καὶ μαγγανικά" καὶ κατὰ TO δυνατὸὺν αὐτῷ τὴν. πόλιν 

ὀχυρώσας γεννήµατά τε πλεῖστα εἰς τὰ βασιλικὰ ὕρια ἀπέθετο καὶ 

καθ ἑαυτὸν ἠσφαλίσατο. | 

10 

᾿αράβων &oynyós «Σουλεϊμὰν ἔτη y. δι. 
Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Γερμανὸς ἔτη kw. 

β. w. «d. «4. 

Tovro τῷ ἔτει ἀπεβίω Οὐαλίὸδ, καὶ Σουλεϊμὰν διαδέχεται τὴν 

ἀρχήν. τῷ Ó' αὐτῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς βασιλείας ᾽4ρτεμίου., τοῦ καὶ 
Αναστασίου, τῆς «γ΄ ὑνδικτιῶνος μηνὶ 4ὐγούστω τα’ µετετέθη D'ep- 

μανὺς ἀπὺ τῆς µητροπύλεως Kvfíxov εἰς Κωνσταντινούπολιν' ἐφ᾽ ij 

καὶ κιτατόριν µεταθεσίµου τὸ ὑποτεταγμένον ἐκπεφώνηται' ψήφῳ 
καὶ δοκιμασία τῶν Βεοσεβεστάτων πρεσβυτέρων καὶ διακόνων. καὶ 

παντὺς τοῦ εὐαγοῦς κλήρου. καὶ τῇ» Γερᾶς συγκλήτου. καὶ τοῦ φιλο- 

χρίότου λαοῦ τῆς θεοφυλάκτου ταύτης καὶ βασιλίδος πύλεως., 9) δεία 

χάρις. 7j πάντοτε τὰ ἀσθενῆ Βεραπεύουσα καὶ τὰ λείποντα ἀἆναπλη- 

ροῦσα. µετατίθησι Γ Ἑρμανόν. τὸν ὁσιώτατον πρόεδρον τῆς Κυζικηνῶν 

1 θαλάττης xz. — 92 λαλῆσαι f. — Σινωπήτην f δινοπίτην h Σινοπήτην 
em. — 3 ὕπαρχον Xz. — 4 κατὰ Ῥωμανίαν xz. — Db ἀπήγγειλαν ϱ ἀπηγγέλει 
z. — 6 θαλώττης xz. -- 7 Ante ὅτι ἕκαστος desunt nonnulla. Α addit: tum ille 
praecipit (τότε ὁ βασιλεὺς προσέταξεν). Sed cum in Niceph. eodem modo oratio 
impedita $it, lacunosum auctoris, quem sequuntur, exemplar utrumque scriptorem 
nactum esse et perverse descripsisse verisimilius est. — 8 ἀποτρέχω f. — 9 Porgos y 
ἐπέστησε xz constituit A, — δὲ xzA rs y. — ἐπίκτας codd. praepositos con- 
struentium naves Α, -——  δρόμονας dhy. — 8. 10 πυρσοοφόρους καὶ µεγίστας 
τριήρεις add. ex Α om. codd. —- 11 τοξοβολήστρας y. —- τετραραίας Xz. — 
13 γενήματα codd. —  ógtía d ὀρείῖα h ὄρει sine acc. ο ὥρια em ὡρία f 
ὠρεῖα g. — 16 Σουλεϊμάν m Σουλεϊμᾶς rell. — v. 17 om. y. — 18 Οὐάλιδ m. 
- καὶ Σου]. διαδέχεται τὴν ὀρχήν y καὶ διαδἐχ. Σουλ. τὴν ἀρχήν x καὶ διαδ, 
αὐτοῦ Σου]. τὴν ἀρχήν z. — Σουλεϊμᾶν z. — 19 τῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει δευτέρῳ em 
τῷ δ᾽ αὐτῷ ἔτει δευτέρω ὄντι d. τῷ ὃ) αὐτῷ πρώτω ἔτει Goar, — 30 τῆς om. 

ó nu , 
g. — iv codd. praeter h. — τα] δ΄ Goar. — 29 κητατόριν fgx. κητατοριον h. — 
τῇ ψήφῳ h. — 26 τὰ ἑλλίποντα g. — 97 τὸν ὁσιώτατον xoórdgov cyÀ τὸν ὁσιώτατον 
µητροπολίτην καὶ πρφόεδρον 2 τὸν 06. πρόεδρον µητροπολίτην d. — Κυζικινῶν chy. 
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µητροπόλεως. εἰς ἐπίσκοπον ταύτης τῆς Δεοφυλάκτου καὶ βασιλίδος 

πύλεως. ἐγένετο δὲ ᾗ παροῦσα µετάθεσις κατὰ παρουσίαν Μιχαήλ. 

τοῦ ὁσιωτάτου πρεσβυτέρου καὶ ἀποκρισιαρίου τοῦ ἀποστολικοῦ 

Δρόνου. καὶ λοιπῶν ἱερέων καὶ ἐπισκόπων, ἐπὶ ᾿4ρτεμίου βασιλέως. 

μαθὼν δὲ ᾿άρτέμιος, ὅτι στόλος τῶν Σαρακηνῶν ἀπὺ ᾽άλεξανδρείως 
ἐπὶ τὸν Φοίνικα ἀνέδραμε πρὸς τὸ χόψαι ξυλὴν κυπαρισσίνην, ἐπι- 

λεξάµενος ἐκ τοῦ οἰκείου στόλου τὰ εὔδρομα σκάφη ἔβαλε ταξάτους 

ἐκ τοῦ Ὀψικίου θέματος. καὶ εἰς τὴν Ρόδον ἀθροισθῆναι ἐκέλευσε 

πάντας καὶ προεβάλετο στρατηγὺν καὶ κεφαλὴν αὐτῶν τὺν διάκονον 

Ἰωάννην τῆς μεγάλης ἐκκλησίας, «τὸν ἐπιλεγόμενον παπᾶν Ἰωαννά- 

κιν» τὺ τηνικαῦτα λογοθέτην γενικὺν ὑπάρχοντα. αὐτοῦ δὲ ἐν τῇ 

'"Póbo καταλαβόντος., καὶ τῶν πλωῖΐμων συναθροισθέντων. διελάλει 

τοῖς ἄρχουσι περὶ τοῦ ἀποκινῆσαι αὐτούς. καὶ ἀπελθεῖν εἰς τὸν 

Φοίνικα. πρὺς τὸ καῦσαι τὴν ξυλὴν καὶ τὴν εὑρισκομένην ἐξάρτυσιν 
τῶν ᾽αγαρηνῶν. πάντων δὲ προθύμως ὑπακουσάντων. o( τοῦ Ὄψι- 
κίου οὐ κατεδέξαντο" καὶ τὺν μὲν βασιλέα ἀνέσκαφαν. rov δὲ διά- 

xovov Ἰωάννην ῥομφαίαις ἀπνεῖλον. ῥἐντεῦθεν Λοιπὺν οἵ στόλοι 

διαιρεθέντες εἰς τοὺς ἠδίους ἀπέπλευσαν τόπους. οἳ δὲ κακοῦργοι 

κατὰ τῆς βασιλίδος ἀνέβαλον πύλεως. ἐλθόντων δὲ αὐτῶν ἐν τῷ 

᾿αδραμυτίω. ἀκεφάλων ὄντων, εὗρον ἐκεῖ ἄνδρα ἐντόπιον Θεοδόσιον 

ὀνόματι, ἐκλήπτορα τῶν δημοσίων φόρων ὑπάρχοντα., ἀπράγμονά τε 

καὶ ἰδιώτην. καὶ προετρέψαντο αὐτὺν τοῦ βασιλεύειν. ὁ δὲ φυγῇ 

χρησάµενος εἰς ro ὄρος ἐκρύβη. εὑρόντες δὲ αὐτὸν εὐφήμησαν αὐτὸν 
βιασάµενοι ὡς βασιλέα. ὁ δὲ ᾿άρτέμιος ταῦτα μαθὼν ἐπέστησε τῇ 

πύόλει οἰκειακοὺς αὐτοῦ ἀνθρώπους ἄρχοντας ἅμα τοῦ κατασκευασ- 

θέντος ὑπ αὐτοῦ στόλου, καὶ ἐξοπλίσας αὐτοὺς αὐτὸς ἐξῆλθεν ἐν 

Νικαίᾳ τῇ πύλει, κἀκεῖσε ἑαυτὸν ἠσφαλίσατο. οἱ δὲ ἀντάρται ἆνα- 
βαλόντες καὶ συγκινήόαντες ὅλον τὺ Δέμα τοῦ Ὀψικίου καὶ τοὺς 

Γοτβογραίκους, συλλαμβάνονται πλεῖστα μικρά τε καὶ μεγάλα πραγµα- 
τευτικὸ σκάφη καὶ διά τε γῆς καὶ Θαλάσσης ἐν Χρυσοπόλει ἀνέδρα- 

uov. τοῦ δὲ τῆς πόλεως στόλου εἰς τὸν λιμένα τοῦ ἁγίου Μάµαντος 

2 δὲ om. X. — κατὰ παρουσίαν h κατὰ παρουσίας ἆ κατὰ παρουσία cgy. 
— b ó Αρτέμιος E. — ὁ στόλος mz. — ἀπὸ λεξάνδρειαν c, — 6 ἐξέδραμεν 
g. — Evil» f ξυλῖν ο ξυλίνην h. — 7 ἔβαλλε h. — ταξάτας g. — 8 Ὀψικίου] 
οἰκείου y. — 8. 9 πάντας ἐκέλευσε g. — 9 προεβάλλετο g. — 10 τὸν ἐπιλεγ. π 
Ἰωαννάκιν add. ex À: qui dicebatur papa Iohannacis ef. Georg. Mon. ur 627, — 
11 ysrixOv ὑπάρχοντα λογοθέτην γ γενικὸν λογοθέτην ὑπάρχοντα d, — 12 πλοῖ- 
uov dh. — 12. 13 διελάλει περὶ τοῦ ἅἄποκ. αὐτοὺς τοῖς ἄρχουσι xz. — 14 ἐξάρ- 
τησι» codd. — 165 τῶν Ζαρακηνῶν y. — 16 καὶ] ἀλλά d. — μὲν om. f. — 
17 ῥομφαίᾳ Niceph. — 19 αὐτῶν om. g. — 20 Αδραμυ»τίῳ z Niceph. — 22 αὐτὸν 
τοῦ] αὐτοῦ g. — βασιλεῦσαι XZ. — - 98 αὐτὸν post eg. om. Xz. — 96 ἄρχοντας 
om. y. — 36 παρ᾽ αὐτοῦ y vx om. h. — 97 αὐτόν fg. — 30 Φαλάττηςχε. — 
381 τοῦ δὲ ---ρ. 386, 1 µῆνας FE om. fx. 
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ὁρμοῦντος, x«9' ἑκάστην ἡμέραν ἐπολέμουν ἀὀλλήλους ἐπὶ µῆνας ἐξ. 
τοῦ δὲ τῆς πόλεως στύλου ἐπὶ τὸν τοῦ Νεωρίου τῆς πόλεως Λιμένα 

569? B µεθορμίσαντος, περάσας Ó Θεοδόσιος τὰ Θρακῷῶα ἐκράτησε µέρη. 
προδοσίας δὲ γενομένης, διὰ τῆς πόρτης τοῦ µονοτείχους τῶν BAa- 

χερνῶν τὴν πόλιν ἔλαβον. of δὲ παράνομοι λαοὶ τοῦ Ὀψικίου ἅμα 5 

τῶν Γοτθογραίκων τῇ νυκτὶ εἰς τοὺς οἴχους τῶν πολιτῶν διαδρα- 

µόντες µεγίστην εἰργάσαντο ἅλωσιν. μηδενὺς φεισάµενοι’ τοὺς δὲ ἐν 

αὐτῇ ὑπάρχοντας τοῦ ᾿άρτεμίου ἄρχοντας ἅμα Γερμανῷῶ τῷ πατρι- 
άρχῃ Κωνσταντινουπόλεως συλλαβόμενοι ἐν Νικαίαᾳ ἀπήγαγον πρὺς 

πίστωσιν ᾿άρτεμίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ὄντων. ὁ δὲ ᾽άρτέμιος τού- 10 
τους δεασάµενος ἀπέγνω ἑαυτοῦ καὶ ἑαυτὸν παρέδωκε λόγον τε 
ἀπαθείαρ αἰτησάμενος τὸ μοναδικὺν περιεβάλετο σχῆμα. ὁ δὲ Θεο- 

δόσιος ἀβλαβὴ τοῦτον διατηρήσας ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐξώρισεν. || ἐβασί- 

λευσε δὲ Φιλιππικὺς μὲν ἔτη β καὶ µῆνας 9', Αρτέμιος δὲ ἔτος « 
καὶ μῆνας y. 4έων δέ, τῶν ἀνατολικῶν στρατηγὺς Ov, ᾽άρτεμίου 15 

ὑπερμαχῶν οὐχ ὑπετάγη Θεοδοσίῳ' εἶχε δὲ συµπνέοντα αὐτῷ καὶ 

συντρέχοντα ᾽Αρτάυασδον ᾽άρμένιον, τῶν ᾽ρμενιάκων στρατηγόν, ᾧ 
καὶ συνέθετο δοῦναι τὴν ἑαυτοῦ ΘΒυγατέρα εἰς γυναῖκα' ὃ καὶ πε- 

ποίηκεν. 

^A M vue Κόσμου Tüc θείας  'Pogueíov  ᾿ράβων Κωνσταντ. — 'legocoAóucwv 20 
ss P — Em σαρκώσεως ᾖβασιλεὺς —— Ggymyóg  ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

Seq. Fry ww. Θεοδόσιος — Xovisiu&v  Γερμανὺς Ἰωάννης 
Frog «. ἔτη y. ἔτη wf. ἔτη 4. 

«. B. B. uc. 

Tovro τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε ἸΜασαλμᾶς xarà Κωνσταντινου- 3 
πόλεως καὶ προέπεµφε Σουλεϊμὰν μετὰ στρατοῦ διὰ ξηρᾶξ. Οὔμαρον 
δὲ διὰ Βαλάσσης. αὐτὺς δὲ ὀπίσω αὐτῶν μετὰ πολλῆς ἀποσκευῆς 

πολεμικῆς "xtv. Σουλεϊμὰν δὲ καὶ Βάκχαρος ἐπὶ τὺ ᾽μώριον φθά- 
όαντες γράφουσι πρὺς 4έοντα, τὸν στρατηγὺν τῶν ἀνατολικῶν. ὅτι 

σι 

2 ἐπὶ τὸν Νεωρήσιον λιμένα d. — τοῦ ante Νεωρίου om. y. — 3 µεθορ- 

µήσαντος Chy. — ὁ om. y. — 4 µονοτείχου ef PONE, m. — 5 παρέλαβον h. 
— " μηδὲν νοσφισάµενοι h. — 8. 9 sanctissimo patriarcha Const. A. — 
9. 10 duxerunt in casam (ἐν οἰκία) Artemii et eorum, qui cum ipso erant A. — 
11 ἑαυτοῦ] ἑαυτόν eg. — ἑαυτόν] αὐτόν g. — 12 περιεβάλλετο z. — 18. 14 ἔβα- 
σίλευσε μὲν dul. ἔτη β΄ g. — 15 y] δ΄ h. — δὲ ὁ τῶν h. — 16 δὲ xai συµ- 
πνέοντα h. — καὶ συνερέχοντα αὐτῷ g. — 17 Αρτάβασδον dm. — o] ὃν em. 

t 
— 333 Θεόδωρος (sic) 0 δραμυν g Θεοδόσιος "A89 h, — 92* Σουλεϊμᾶν ez. — 

1 
v. 94 om. f. — 925 Μάσαλμας fhx ἨΜεσελμές em. — Κωνσταντινουπο ας Kos- 

1 - , 
σταντινούπο h, — 26 προέπεµψφαν y. — Σουλεῖμᾶν dz. — 21 Θθαλάττης ef. — 
28 Σουλεϊμᾶν dz sine acc. c. — Ῥάκκαρος ef Βάκαρος m Bacharum A. —- 
μόριον f, 
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Ἱοΐδαμεν, ὅτι ἡ βασιλεία τῶν Ρωμαίων σοι ἁρμόξει, ἐλθὲ οὖν πρὺς 
ἡμᾶς, καὶ üg λαλήσωµεν τὰ πρὺς εἰρήνην. δεωρήσας οὖν ὁ Σου- 

λεϊμὰν τὺ ᾽4μώριον στρατὺν μὴ ἔχον καὶ πρὸς TOv στρατηγὺν ἐν 
ἔχθρα διακείµενον διὰ τὴν πρὺς ρτέμιον συμµαχίαν. παρεκάθισεν 

αὐτό, βουλόμενος ἐκεῖ ἐκδέξασθαι καὶ τὸν Μασαλμᾶν. ἅμα δὲ ἐπλη- 

σίασε τῇ πόλει. ἤρξαντο o( Σαρακηνοὶ εὐφημεῖν τὸν στρατηγὺν 

4έοντα βασιλέα, παρακαλοῦντες καὶ τοὺς ἔσω τὸ αὐτὺ ποιεῖν. ἰδόντες 

δὲ o( τοῦ ᾽άμωρίου., ὕτι of. Σαρακηνοὶ πόθω αὐτὺν εὐφήμουν, εὐφή- 
µησαν καὶ αὐτοί. γνοὺς δὲ ὁ στρατηγὺς ὕὔτι ταξάτων καὶ ἀρχόντων 

οὐκ ὕντων μέλλει ἀπολέσθαι τὺ ᾽μώριον, δηλοῖ τῷ Σουλεϊμάν, ὅτι 

ἐὰν Φέλῃς ἵνα ἕλθω πρός σε καὶ τὰ πρὺς εἰρήνην λαλήσωµεν, διὰ 

τί παρακαθέζῃ τὴν πόλιν: ὁ δὲ πρὺς αὐτόν: ""ἐλθέ, καὶ ἀναχωρῶ.” 
καὶ λαβὼν ὁ στρατηγὺς Aóyov παρ αὐτοῦ μετὰ τριακοσίων καβαλ- 994 Ὦ 
λαρίων παραγίνεται πρὺς αὐτόν. ἰδόντες δὲ αὐτὸν o( ᾿4γαρηνοί, 
φορέσαντες τὰ λωρίκια καὶ τὰ κατάφρακτα αὐτῶν ὑπήντησαν αὐτῷ, 

M 3 Li 2 | f , , - , LI: καὶ ἠπλήκευσεν ἀπὺ ἡμίσεως μιλίου τοῦ φωσάτου αὐτῶν. ἐπὶ τρισὶ 

δὲ ἡμέραις προερχοµένου αὐτοῦ πρὺς αὐτούς, ἐλάλουν τὰ πρὺς 
εἰρήνην καὶ τοῦ ἀναχωρῆσαι αὐτοὺς τῆς πύλεως. οἳ δὲ ἔφασκον, 

ὔτι “στοίχήησον τὴν εἰρήνην. καὶ τότε ὀναχωροῦμεν. γνοὺς δὲ ὁ 

στρατηγὺς ὅτι βούλονται αὐτὸν κρατῆσαι, ἐκάλεσεν ἐκ τῶν ἐμφανῶν 
Σαρακηνῶν πλείστους εἰς Ósimvov, καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν ἀπέστειλε 
Σουλεϊμὰν τρισχιλίους Σαρακηνοὺς λωρικάτους κυκλῶσαι καὶ φυ- 

λάττειν αὐτὺν πρὺς TO μὴ διαδρᾶσαι. ἡ δὲ βίγλα γνοῦσα ἐδήλωσεν 

αὐτῶ, ὅτι ""πλῆθος Σαρακηνῶν κύκλῷ ἡμῶν ἵστανται καβαλλάριοι.” 

ἐλθὼν δὲ ig ἐξ αὐτῶν καβαλλάριος ὀνόματι Ζοὔβερ. ἔστη ἔμπροσθεν 
λέγων. ὅτι '"δοῦλος ἔφυγε κλέψας χρῆμα πολύ, καὶ δι ἐκεῖνον 
ἐκαβαλλικεύσαμεν. ὁ δὲ στρατηγὺς τὴν τέχνην τῆς ἀπάτης αὐτῶν 
ἐγνωκὼρ ἔφη πρὺς αὐτούς: "un περισπασθῃτε. ὅπου γὰρ δήποτε 35r 

ἂν ἀπέλθῃ ἐν τοῖς κάστροις ἡμῶν, εὑρίσκομεν αὐτόν. λυπηθεὶς 

1. 9 πρὸς ἡμᾶς Om. X. — ?9 dg (ag e ag sime spir. c) λαλήσωμεν cef 
ἀσλαλήσωμεν dgm dg om. h. — λαλήσομεν ch. — Λαλ, σοι τὰ πρ. εἰρ. Xz. — 
Σουλεϊμᾶν dz Σουλεϊμάς τω 8 ἔχοντα y. — πρὸς Om. Xy. — 4 πρὺς ρτε- 
μίου y. — D αὐτῶ y αὐτόν g. — καὶ om. . — Μάσαλμαν dehm Λασαλμάν f 
sine ace. ο, -— 9 ταξατῶν ehmx. — 10 οὐκ] μή fm. — ἀπύλλυσθαι xx. -- Xov- 
λεϊμᾶν dz. — 11 Ἰαλήσομεν h. — 13 παρ αὐτῶν y. -- τρακοσίων f. — καβα- 

Ἱαρίων d καββαλλαρίων g. — 15 τὰ λωρ. αὐτῶν καὶ τὰ κατάφρακτα ὑπ. y. 
16 ἠπλήκενσεν | manebat A ἠπλήκευσαν dfgm ἠπλίκευσαν ceh. -- ἡμισέος c. 
— µηλίου hx. — φωσάτου κ φουσάτου m φοσώτου h φωσσάτου eg φοσσά- 
tov f sed o sec. m. tn lit, — 17 προερχοµένου cz προσερχοµένον dy procedente 
A, — 18 καὶ τοῦ-- τῆς πόλεως om. h. — 20 βούλωνται g. — 92 Σουλεϊμᾶν cx 
sine acc. ο Σουλεῖμάς y. — 23 ἐδήλωσεν xa ἐμήνυσεν y. — 24 πλήθη d. — 
ἵστανται κύκλῳ ἡμῶν y. — καβαλάριοι ct 25 καβαλαρίοις d καββαλλάριοι εἰ 
95 παββαλλαρίοις g. — 305 Ζούβερ df Ζουβέρ em sine acc, ο. — 26 χρήματα 
πολλά dg. — 927 ἐκαβαλικεύόαμεν dh ἐκαββαλλίκευσαμεν g. — 29 ἂν om, em. 

25* 
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δὲ ἠδυνήθη κρυπτῶς δι ἀνθρώπου αὐτοῦ δηλῶσαι τοῖς τοῦ ᾽αμω- 
ρίου, ὅτι "“φοβήθητε rov Θεόν. μὴ προδώσητε ἑαυτούς. ἰδοῦ γὰρ 

πλησιάζει καὶ ὁ Μασαλμᾶς. καὶ ἐξέρχεται Ó ἐπίσκοπος πρὺς αὐτόν. 

καὶ ταῦτα αὐτὰ Λλαλεῖ αὐτῷ. γνοὺς δὲ ὁ Σουλεϊμάν, ὅτι ἐξῆλθε 
πρὺς αὐτὺν Ó ἐπίσκοπος. πέµπουσι πρὺς τὺν στρατηγόν., ὅτι '"δὺς 

ἡμῖν τὸν ἐπίσκοπον. ὁ δὲ περιστατηθεὶς ἔχρυψεν αὐτὸν εἰπὼν ἑνὶ 
τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ. ὅτι "ἡμῶν ὁμιλούντων, ἔνδυσον αὐτὸν ἑτέ- 
ραν στολὴν καὶ ὡς διὰ ξύλα ἢ ὕδωρ ἀπύλυσον αὐτὸν πορευθῆναι 

εἰς τὰ ὄρη.” ἐνισταμένων δὲ τῶν Σαρακηνῶν περὶ τοῦ ἐπισκόπου, 
λέγει ὁ στρατηγός" "οὐκ ἔστιν ὧδε, πλὴν ἀπέλθετε πρὺς τὸν ἀμηρᾶν. 
καὶ ἔρχομαι κἀγώ, καὶ περὶ πάντων λαλοῦμεν. αὐτοὶ δὲ λογισά- 

µενοι, ὅτι εἰσερχομένου αὐτοῦ εἰς τὺν ἀμηρᾶν ἐν µέσω αὐτῶν κρα- 

τοῦσιν αὐτόν. ἀφῆκαν αὐτόν. καβαλλικεύσας δὲ σὺν διακοσίοις 

ἀνθρώποις αὐτοῦ, ὡς δῇθεν κυνηγῶν., ἔδωκεν ἐπὶ τὰ ἀριστερά. οἱ 
οὖν συνόντες αὐτῷ Σαρακηνοὶ Λέγουσιν αὐτῷ. “'ποῦ ἀπέρχῃ:” ὁ δὲ 

εἶπεν, ὅτι "elg τὸ λιβάδια Θέλω μεταπληκεῦσαι. οἳ δὲ εἶπον. ὅτι 
"4 βουλή σου οὖκ ἔστιν ἀγαθή. καὶ οὐκ ἐρχόμεθα μετὰ σοῦ. τότε 
λέγει ὁ στρατηγὺς τοῖς ἠδίοις αὐτοῦ. ὅτι "λόγον ἡμῖν δόντες κρα- 

τῆσαι ἡμᾶς ἠθέλησαν, καὶ δι ἡμῶν τοὺς Χριστιανοὺς ἀπολέσαι' ἐκ 
τῶν ἀνθρώπων ἡμῶν ἢ τῶν ἀλόγων τῶν ἀπομεινάντων οὐδένα κρα- 

τοῦσιν.”. καὶ πορευθεὶς µέλια δέκα ἠπλήκευσεν. τῇ δὲ ἐπαύριον 
πέµπει τὺν δοµέστικον τῶν στρατόρων αὐτοῦ. καὶ δηλοῖ αὐτοῖς. ὅτι 

λόγον µοι ἐδώκατε, καὶ δόλω κρατῆσαί µε ἠθελήσατε' διὰ τοῦτο 
ἀνεχώρησα." ὁ δὲ Μασαλμᾶς ὑπερβὰς ἦν τὰς κλεισούρας,. ὁ δὲ 
Σουλεϊμὰν τοῦτο οὐκ ἔγνω. ἐστασίασαν δὲ oí ἀμηραῖοι καὶ Óó λαὺς 

κατὰ τοῦ Σουλεϊμάν. ὅτι " ví παρακαθεζόµεθα τὰ τείχη καὶ οὐ xovg- 

σεύομεν;᾽ καὶ ἐκτρέψαντες τὸς τένδας ἀνεχώρησαν. ὁ δὲ στρατηγὺς 
Νικαίαν τὺν τουρµάρχην μετὸ ὦ' στρατιωτῶν εἰσήνεγκεν εἰς TO 

᾽Ημώριον ἐκβαλὼν καὶ τὰ πλεῖστα γυναικόπαιδα. καὶ ἀπέρχεται αὐτὸς 

1 τοῖς] τούς g. — 2 φοβηθῆτε cehm. — προδόσητε dz προδώσεται f προ- 
δόσεται em. — αὐτούς g. — 8 Μάσαλμας codd. praeter g. — ἔρχεται g. — καὶ 
ὁ ἐπίσκ. h. — 4 ταῦτα] τά z. — αὐτόν g. — Xovisiuüv dz. — 6 εἰπὼν --- 
7 ἔνδυσον αὐτόν om. f. — 7 ἑτέραν--Β ἀπόλυσον αὐτόν Om. em. -- 8 περι- 
βαλὼν post στολὴν add. f£ — ἀπέλυσεν f. — 10 ἀπέλθετε h ἀπέλθατε g ἅπ- 
εἷθε xy. — ἀμηράν dhy sine acc. C. — 12 ἀμηράν codd. — κρατήσωσιν g. — 
καὶ ante dq. erat in f postea nescio qua manu deletum. — 18 ἀφίησαν em ἀφῆκαν 
f sed ἥκαν sec. m. in lit. --- καβαλικεύσας dh καββαλλικεύσας g. — 16 ὅτι 

ó 
om. g. — Λιβαδία de Λιβαδεῖα ch Άλιβα g. — 20 οὐδεῖνα y. — 31 una hx. 
— ἠπλίκευσεν ehm. — 34 Μάσαλμας codd. praeter g. — 25. Σουλεϊμᾶν dz item 
v. 26. — ἁμηραῖοι dh ἁἀμηρέοι cem. ἀμήρεοι f. ἁμωρραῖοι g. — 36 rov om. 
xz — tí om, hy. — τὰ τείχη ταῦτα xz ταῦτα Om. yÀ. — 27 στρέψαντες d. — 
τέντας d. — 928 Νικαῖαν eg Νίκαιαν h. — ω] cum octingentis militibus A 
µετά τῶν στρατιωτῶν codd. — 29 Αμώριν y. 
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εἰς Πισιδίαν. τοῦ δὲ Μασαλμᾶ ἐλθόντος εἰς Καππαδοκίαν, ἀπο- 

γνόντες ἑαυτῶν o( Καππάδοκες ἐξῆλθον πρὺς αὐτὸν παρακαλοῦντες 

αὐτὺν λαβεῖν αὐτούς. ἀκούων δὲ ó Μασαλμᾶς τὴν ἔχθραν., ἣν εἶχε 
Θεοδόσιος Ó βασιλεὺς πρὺς τὸν στρατηγόν., βουλόμενος τοῦτον δε- 

Λεάσαι καὶ εἰρηνεῦσαι uer! αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ τὴν ᾿Ρωμανίαν ὑπο- 
τάξαι., Λέγει αὐτοῖς' "ox ἐστε τοῦ στρατηγοῦ:” o( δὲ εἶπον" "vac." 
ἑπποιεῖτε, el τι ποιεῖ ἐκεῖνος: ὅτι "vai." τότε λέγει αὐτοῖς' Ἱᾱπ- 

έλθετε ἐν τοῖς κάστροις ὑμῶν. καί τινα μὴ φοβηθῆτε. καὶ παρ- 

ήγγειλε τὸν Λλαὺν αὐτοῦ τοῦ μὴ πραιδεῦσαι ἐν πάσαις ταῖς ἐπαρχίαις 
τοῦ στρατηγοῦ. ταῦτα γνοὺς Ó στρατηγὺς καὶ ἐννοηθείς, ὅτι ὁ 

Σουλεϊμὸν δηλοῖ τῷ ἸΜασαλμᾶ. ὅτι ἀφῆκεν αὐτὸν καὶ ἀνεχώρησεν, 

ἀπέστειλε γράμματα πρὺς tóv Μασαλμᾶν, ὅτι '"ἐγγύς σου ἐβουλόμην 
ἐλθεῖν' ἀλλ ὃ Σουλεϊμάν, ἀπελθόντος µου πρὸς αὐτόν. ἠβουλήθη 
κρατῆσαί µε. καὶ νῦν φοβοῦμαι ἐλθεῖν πρὺς σε. λέγει οὖν ὁ 

Μασαλμᾶς τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ στρατηγοῦ: ""οἶδα ὅτι ἐμπαίξει µε Ó 

στρατηγὺς διὰ TO ὕλως μὴ πραιδεῦσαί µε τὰς ἐπαρχίας αὐτοῦ,” 
λέγει αὐτῷ ὁ ἄνθρωπος τοῦ στρατηγοῦ" "οὐκ ἔστιν οὕτως: ἀλλ᾽ ἐν 

526 P 
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ἀληθεία σοι γράφει.  rórs ἐρωτᾶ" "r0 ᾽άμώριον πῶς ἐστὶν ἐγγὺς. ] yocg Qoo uoo »yvs 
cOroU;" ἔφη: "xe«AGg, καὶ ἐν ὑποταγῃ αὐτοῦ. ὀξυνθεὶς δὲ ὕβρι- 

σεν αὐτόν. εἰπών' "ví ψεύδῃ;᾽. ἐκεῖνος εἶπεν, ὅτι " ig εἶπον, οὕτως 

ἐστίν, καὶ ταξάτους ἔβαλε μετὰ καὶ τουρµάρχου ἐν αὐτῷ: καὶ ἐξ- 
ήγαγε τὰς περισσὸς φαμιλίας.' θλῖψιν οὖν μεγάλην δεξάµενος περὶ 

τούτου ὁ Μασαλμᾶς καὶ θυμωθεὶς ἐδίωξεν αὐτόν. βουλὴν γὰρ εἶχε 

διὰ τοῦ καλοκαιρίου Λαβεῖν αὐτὺ καὶ ἐκδέξασθαι τὺν στόλον. καὶ 

οὕτω ἐπὶ τὴν ᾿σίαν κατελθεῖν καὶ χειµάσαι. πάλιν οὖν ξητήσας τὺν 
ἄνθρωπον τοῦ στρατηγοῦ ἐπανακρίνει αὐτόν. ὁ δὲ πρὺς αὐτὸν 
ἐνωμότως ἔφη, ὅτι "πάντα ἅπερ λέγω σοι ἀληθδῆ ὑπάρχει. ἀλλὰ 
καὶ χίλιοι ταξάτοι σὺν τῷ τουρμάρχῃ ἐκεῖ εἰσηλθον' πᾶσαν δὲ ὕπαρξιν 

τῶν ἐκεῖσε καὶ τὰς ἀπόρους φαμιλίας ἐξήγαγε τῶν ἐκεῖ.' ταῦτα 

ἀκούσας γράφει τῷ στρατηγῶ. ὅτι '"ἐλθὶ ἐγγὺς μοῦ, καὶ εἰρηνεύω 
μετὰ oU, καὶ πάντα ὡς θέλεις ποιῶ. Δεωρήσας δὲ ὁ στρατηγὺς 

1 Μάσαλμα codd. praeter g. — ἐν Καππαδοκίᾳ gx. — 2 Καππάδοκες c 
Καππαδόκες em Καππαδόκαις h Καππαδόκαι dg. — 38 Μάσαλμας dhy sine 
acc. ο. — 6 ἐσταὶ τοῦτο τοῦ στρ. h. — 7 ποιεῖτε--- ναί om. h. — ἀπέλθατερ 
— 8 ἡμῶν efx. — 9 τῷ λαῷ g τοῦ Λαοῦ c. — τοῦ om. Xz. — 10 εὐνοηθείς h. 
— 11 Σουλεϊμᾶν h sime acc. d. Σουλεϊμᾶς g. — Μάσαλμα fhx Mécslus em. — 
ἀφίησεν επι agrxev f sed gw sec. m. in lit, — 12 Μάσαλμαν dfh sime acc. c 
Μέσελμεν em. — περιέχοντα post Μασαλμᾶν add. z. — 19 01: — 18 Σουλεϊμάν om. 
x. — 18 Σουλειμᾶν z. — 15 Macaluag fhx Ἰέσελμες em item v. 23. — ὅτι 
om. y. — ἐμπαίζῃ h. — ue y µοι xz. — 16 αὐτῶν c, — 17 αὐτῷ om. xz. — 
22 φαμηλίας codd. praeter g. — 25 ἐλθεῖν xz. — 927 πάντα τὰ ἔπερ f. — ὑπ- 
ἄρχει] εἰσίν y. — 38 σὺν αὐτῷ τουρµ. em. — 39 φαμηλίας codd. praeter g. — 
30 εἰρηνεύσω g. — 31 ὡς 9/5; d ὅσα θέλης h. 

598 B 
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Or. ἐπὶ ἸΜασαλαιὸν ἐπλησίασεν, καὶ ὅτι ἐν ἄλλαις πέντε ἡμέραις 

παρέρχεται τὰς ἐπαρχίας αὐτοῦ, πέµπει πρὸς αὐτὸν δύο ὑπότους 

καὶ δηλοῖ αὐτῷ, ὅτι "r& γράμματά σου ἐδεξάμην καὶ τὴν προαίρε- 
σίν σου ὀπεδεξάμην. καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι πρὸς σέ. ἀλλ ὡς ἐπίστασαι, 
στρατηγός εἰμι, καὶ χρήματα καὶ ἄργυρος καὶ λαός uot ἔχει ὀκολου- 5 

θῆσαι. πέµμφον µοι περὶ ἑκάστου Aóyow. καὶ εἰ u£v, καθὼς ἐπι- 
ζητῶ ἐξ ὑμῶν. γένηται τὺ πρᾶγμά µου. εὖ καὶ καλῶς. ἐπεὶ xüv 
ἀξήμιος καὶ ἄθλιπτος ἐπανελεύσομαι.᾽ τῶν οὖν ὑπότων καταφθα- 
σάντων αὐτὸν εἰς Θεοδοσιανά, λέγει πρὺς αὐτοὺς ὁ Μασαλμᾶς" 

“"ῄδειν ὅτι ἐμπαίζει µε ὁ στρατηγὺς ὑμῶν. ἐκεῖνοι δὲ ἔφησαν" Ἱ μὴ 10 

γένοιτο.’ τότε πεποιηκὼς ὃν ἐπεζήτησαν Aóyov, ἀπολύει αὐτούς. ἐν 

5» n ὕσῳω οὖν οἱ ὕπατοι μετὰ τοῦ ἐνυπογράφου λόγου πρὺς τὺν στρατη- 

a P yov ἀπήρχοντο, ὁ Μασαλμᾶς πλήθη πολλὰ ἔχων καὶ μὴ δυνάµενος 
πώποτε στῆναι παραγίνεται εἰς ᾿4κροϊνόν. ἰδὼν δὲ ὁ ὄτρατηγός, ὅτι 

παρῆλθε τὰς ἐπαρχίας αὐτοῦ. ἐπὶ τὴν Νικομήδειαν ἀπέρχεται. περι- 15 
τυχὼν δὲ τὸν τοῦ Θεοδοσίου υἱὸν χειροῦται τοῦτον μετὰ πάσης τῆς 

βασιλικῆς ὑπουργίας καὶ τῶν ἐν τέλει ἀνδρῶν τοῦ παλατίου. ὁ δὲ 

Μασαλμᾶς κατελθὼν εἰς ᾿άσίαν ἐκεῖ παρεχείµασεν., καὶ Οὔμαρος ἐν 

Κιλικία. ὁ δὲ στρατηγὺς παραλαβὼν τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ 
συμβουλευσάμενος τοῖς σὺν αὐτῷ ἔρχεται εἰς Χρυσόπολιν. }γνοὺς 20 

δὲ Θεοδόσιος τὰ πραχθέντα καὶ βουλευσάµενος Γερμανὸν τὸν πατρι- 
άρχην καὶ τὴν σύγκλητον., ἔλαβε λόγον διὰ τοῦ αὐτοῦ πατριάρχου 

παρὰ 4έοντος τῆς αὐτοῦ ἀβλαβείας «καὶ τοῦ ἀσάλευτον φυλάττειν 

τὴν ἐκκλησίαν»., καὶ οὕτως ἐγχειρίζει αὐτῷ τὴν βασιλείαν. θΘεοδό- 

σιος δὲ σὺν τῷ υἱῶ αὐτοῦ κληρικοὶ γεγονότες τὸν ὑπόλοιπον χρόνον 5 

«ΕΝ Brev. τῇς ζωῆς αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ διῆξαν. | ἐλδὼν δὲ Μασαλμᾶς ἐν τῇ 

Περγάµω ταύτην παρεκάθισε καὶ παραχωρήσει δεοῦ ταύτην παρ- 

έλαβεν. ἐκ διαβολικῆς ἐνεργείας. εἰσηγήσεσι γάρ τινος μάγου ἐνέγ- 

κάντες οἱ τῆς πόλεως ἔγκυον γυναῖκα πρὺς τὸ τεκεῖν οὖσαν, ταύτην 

ἀνέτεμον" καὶ λαβύντες τὺ βρέφος καὶ ἐπὶ κακκάβου ἑφήσαντες, εἰς 30 

τὴν τοιαύτην Βεοβδέλυκτον Βυσίαν πάντες οἱ πολεμεῖν βουλόμενοι 

σφι 

1 Μασαλαιόν Ἡκ ἸΜασαλαῖον em ᾖἸασαλαίυν f Μασσαλαιών g. — S τὰ 
om. h. — καὶ τὴν προαέρεσίν σου ἀπεδεξάμην fA om. rell ὅτι τὴν προαίρεσίν 
σου ἐδεξάμην add. em v. 4 post ἔρχομαι πρὸς σέ. — 6 καθώς] ὡς g. — 7 μοῦ 
om. g. — 8 ἄθλιβος g. — 9 αὐτῶν eh ad eos A. — Θεοδοσιονά f, — Ma- 
σαλµας fbx Méícrlusg em, — 10 ἐμπαίζη h ἐμπέζη ef. — µοι xz. — 12 μετ 
αὐτοῦ ἐνυπογρ. g. — 18 Μάσαλμας fhx ἸΜεσελμέ m )Μέσελεμέ e. — 14 Axgoi- 
vov g. — 16 Νικομηδείαν em Νικομηδεῖαν f. — 16 τοῦτον xz hune Α αὐτόν 
y. — 18 Μάσαλμας Εκ Μέσελμες em. — Οὔμαρτος f. — 91 ὁ Θεοδόσιος f. — 
συμβουλευσάμενος m. — 38 ἁβλίας c. — 38. 94 xal τοῦ do. φυλάττειν τὴν ἐκ- 
πλησίαν add. ex À: et ecclesiae sine perturbatione servandae. — 24 ἐγχειρίζει] 
committunt A. — 326 ἐλθῶντος δέ em. —  Mdoaluac fhx Meosiuég em. — 
80 ἀνατεμόντες καὶ λαβόντες g. 
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τὰ μανίκια τῆς δεξιᾶς αὐτῶν χειρὺς κατέβαψαν καὶ ἐντεῦθεν τοῖς ο00 n 

ἐχθροῖς παρεδόθησαν. || 

ἹῬωμαίων βασιλεὺς tov ὁ Ἴσαυρος ἔτη xà. A. M. 6209 
So69. 9. «v. y. y. i. 

b Tovro τῷ ἔτει 4έων ἐβασίλευσεν ἐκ τῆς Γερμανικέων καταγύ- 

µενος, τῇ ἀληθείᾳ δὲ ἐκ τῆς Ἰσαυρίας. ὑπὺ δὲ ᾿Ιουστινιανοῦ τοῦ 
βασιλέως σὺν τοῖς γονεῦσι µετοικίζεται ἐν Μεσημβρία τῆς Θράκης 

ἐν τῇ πρώτῃ αὐτοῦ βασιλεία" ἐν δὲ τῇ δευτέρα αὐτοῦ βασιλεία 
ἐρχομένου αὐτοῦ μετὸ τῶν Βουλγάρων, ὑπήντησεν αὐτῷ μετὰ δώρων 

(0 προβότων φ’. θΘεραπευθεὶς δὲ ὁ Ιουστινιανὺς σπαθάριον αὐτὸν 
εὐθέως πεποίηκεν. καὶ ἔσχεν αὐτὺν ὡς γνήσιον φίλον. φθόνῳω δὲ 
φερόμενοέ τινες πρὺς αὐτὸν διέβαλον αὐτὸν ὡς τῆς βασιλείας ὀρεγό- 

µενον. ᾖΓζητήσεως δὲ γενομένης περὶ τούτου, ὡς συκοφάνται κατ- 

Πσχύνθησαν. ὁ δὲ τοιοῦτος λόγος ἔκτοτε ἤρξατο ὑπὸ πολλῶν λαλεῖ- 
15 σθαι. ὁ οὖν Ἰουστινιανὸς εἰ καὶ προφανῶς βλάψαι τοῦτον οὐκ 

ἠθέλησεν, ἆλλ᾽ οὖν βρύμος τις αὐτῷ κατ αὐτοῦ ἐντίθεται, καὶ ἆπο- 
στέλλει αὐτὸν ἐν ᾽άλανία μετὰ χρημάτων πρὺς τὺ συγκινῆσαι τοὺς 
᾽αλανοὺς κατὰ ᾽αβασγίας, τῶν Σαρακηνῶν ἐπικρατούντων τήν τε 

᾿αβασγίαν καὶ αζικὴν καὶ Ἰβηρίαν. ὁ δὲ ἀπελθὼν ἐν τῇ 4αξικῇ 199 ϱ 

30 τὰ μὲν χρήματα ἀπέθετο ἐν τῷ Φάσιδι, ὀλίγους δὲ λαβὼν τῶν ἐν- 
τοπίων ἀπῆλθεν εἰς ᾽άψιλίαν. καὶ ὑπερβὰς τὰ Καυκάσια ὄρη ἦλθεν σοι Β 

ἐν ᾽λανία. ὃ δὲ Ἰουστινιανὺς θέλων ἀπολέσαι αὐτόν, πέµψας ἐπῆρε 
τὰ χρήματα ἐκ τοῦ Φάσιδος' οἳ δὲ ᾽άλανοὶ róv σπαθάριον μετὰ 

πάσης τιμῆς δεξάµενοι καὶ τῶν λόγων αὐτοῦ ὑπακούσαντες εἰσῆλθον 

25 καὶ ἠχμαλώτευσαν τὴν ᾽άβασγίαν. Ó δὲ τῶν ᾽4βασγῶν κύριος δηλοῖ 
τοῖς ᾽άλανοῖς, ὅτι "ὡς εὑρίσκω ἄλλον τοιοῦτον ψεύστην οὐκ εἶχεν 

Ἰουστινιανός, ὃν ὤφειλεν ἀπολῦσαι καὶ συγκινῆσαι ὑμᾶς καθ’ ἡμῶν 
τῶν γειτόνων ὑμῶν. εἰ μὴ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον. ἐψεύσατο γὰρ 

ὑμᾶς καὶ περὶ τὴν ὑπόσχεσιν τῶν χρημάτων’ πέµψας γὰρ ὁ Ἰουστι- 
30 νιανὸς ταῦτα ἐπῆρεν. ἀλλὰ δότε ἡμῖν αὐτόν, καὶ παρέχοµεν ὑμῖν 

τρισχίλια νομίσματα, καὶ ἡ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀγάπη ἡμῶν μὴ διαλυθῇ.. o 

1 µανιάκια dg. — 3 έων om. f. — 4 5ρθ' h. — 5 Γερµμανικαίων dgy. 
— 6 τῇ δὲ ἀληθείᾳ c. — genere Syrus A. — δὲ posi ὑπὸ om. h. — 8 αὐτοῦ 
βασιλεία om. g. — 9 µετά] ἐκ g. — 10. 11 εὐθέως αὐτόν g. — 12 διέβαλλον 
Ey. — 14 ὑπό] ἀπό y. — λαλεῖσθαι ὑπὸ πολλῶν h. — 15 βλάφαι τοῦτον yA 
τοῦτον βιάψαι xz. — 16 αὐτῷ] αὐτόν ο, — 17 Αλβανία xy. — 18 κατὰ Αβασγίας 
d κατὰ Αβασγίαν rell. — 18 τῶν Σαρακηνῶν —19 Αβασγίαν om. g post 19 Ίβη- 
ρίαν inserunt em ibidemque f καὶ τῶν Σαρακ. ---Αβασγίαν. — 50 Φασίδι f. — 
21 eig — ᾖλθεν om. em. — Αϕηλεῖαν Ἡ «αφιλίαν ο «αψηλίαν df «αψίλειαν g. 
— 92 Al«vtig h. — 84 τὸν λόγον dhy. — 74$o» xz. — 2b τῶν om. g. — 
26 ὡς om. em. — ὅτι ante ἄλλον repetit g. — τοιοῦτον om. g. — 97 ἡμᾶς d. 
— wa9' ὑμῶν x. — 38 τῶν γειτόνων ὑμῶν om. h. — ὑμῶν om. m. — ἡμῶν d. 
— 99 ἡμᾶς d. — ὁ om. z. — 30 ἀπῆρεν m. — 31 ἡμῶν ἀγάπη z. 
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δὲ ᾽4λανοὶ εἶπον. Ori ""ἡμεῖς οὐχ ἔνεκεν χρημάτων ὑπηκούσαμεν 
αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ βασιλέως ἀγάπην. πάλιν δὲ ol ᾽4βασγοὶ 
πέµπουσι πρὺς αὐτοὺς λέγοντες, ὅτι ""δότε ἡμῖν αὐτόν, καὶ παρ- 
ἔχομεν ὑμῖν ἑἐξακισχίλια νοµίσµατα. οἱ δὲ ᾽4λανοὶ Θέλοντες κατα- 
μαθεῖν τὴν χώραν τῶν ᾽4βασγῶν συνέθεντο Λλαβεῖν τὰ ἐξακισχίλια : 

νομίσματα καὶ δοῦναι τὸν σπαθάριον. o( δὲ ᾽άλανοὶ ἐθάρρησαν τῷ 
σπαθαρίω πάντα, καὶ Λέγουσιν αὐτῷ, ὅτι "dg ὁρᾶς T] ὁδὺς ἡ ἐπὶ 

ἱῬωμανίαν ἄγουσα κεκλεισμένη ἐστίν, καὶ πῶς παρελθεῖν οὐκ ἔχεις᾽ 
ἀλλὰ μᾶλλον τροπευσώµεθα καὶ συνταξώµεθα αὐτοῖς, ὅτι παραδίδο- 
μέν σε. καὶ ἀπολύομεν ἅμα αὐτοῖς ἀνθρώπους ἡμῶν καὶ κατα- 

µανθάνοµεν τὰς κλεισούρας αὐτῶν καὶ κουρσεύοµεν καὶ ἀφανίζο- 
μεν τὴν χώραν αὐτῶν καὶ ποιοῦμεν τὴν δεραπείαν ὑμῶν.” τῶν 
δὲ ἀποκρισιαρίων τῶν ᾽άλανῶν ἀπελθόντων εἰ ᾿4βασγίαν καὶ 
συνθεµένων παραδίδειν rov σπαθάριον, πλεῖστα ξένια παρ᾽ αὐτῶν 

εἰλήφασιν' καὶ πλείονας ἀποκρισιαρίους πάλιν ἀποστέλλουσι μετὰ 
καὶ τῆς ποσύτητος τοῦ χρυσίου πρὺς tO παραλαβεῖν τὸν σπα- 
δάριον. οἳ δὲ ᾽4λανοὶ λέγουσι τῷ σπαθαρίῳω., ὕτι "o( ἄνθρωποι 
οὗτοι, καθὼς καὶ προείποµεν, ἐπὶ τὺ λαβεῖν σε παρεγένοντο., καὶ 

ἡ ᾽4βασγία ἐκδέχεταί σε. καὶ ἐπεὶ πλησιάζοµεν αὐτοῖς. πραγµα- 

z 

10 

τευταὶ ἀπερχόμενοι πρὺς αὐτοὺς οὐ διαλείπουσιν. Λοιπὺν ἵνα μὴ 20 
διαβληθῇ ὁ σκοπὺς ἡμῶν. παραδώσοµέν σε φανερῶς' καὶ ἀποκι- 

νούντων ὑμῶν, ἀπολύομεν κρυπτῶς ἐκ τῶν ὀπίσω, καὶ ἐκείνους μὲν 
ἀποκτέννομεν, σὲ δὲ κρύπτομεν, ἕως ἂν σωρευθῇῃ ὁ Λλαὺς ἡμῶν καὶ 
ἀσυμφανῶς εἰσέλθωμεν ἐν τῇ γῇ αὐτῶν. ὃ καὶ γέγονεν. παρα- 

λαβόντες γὰρ οἳ τῶν ᾽4βασγῶν ἀποκρισιάριοι τὺν σπαθάριον σὺν 
τοῖς ἀνθρώποις αὐτοῦ, δήσαντες αὐτοὺς ἀπήρχοντο" καταλαβόντες 

δὲ ἐκ τῶν ὄπισθεν οἳ ᾽4λανοὶ σὺν τῷ Ἰταξῃ, τῷ κυρίῳ αὐτῶν, 
ἀποκτέννουσι τοὺς ᾽4βασγούς, τὸν δὲ σπαθάριον ἔκρυψαν. καὶ στρα- 

τολογήσας ἐκίνησε κατὰ ᾽άβασγίας καὶ ἀπροσδοκήτως εἰσελθὼν τὰς 
χλεισούρας πλείότην αἰχμαλωσίαν καὶ ἀφανισμὺν εἰς τοὺς ᾽4βασγοὺς 

1 οὐκ y. — τῶν χρημάτων h. — 5 τὰ om. f. — 6 προδοῦναι d. — 
6.5 τὸν σπαθάριον ο. — 7 πάντα om. g. — 9 ἀλλὰ καὶ μᾶλλον f. — τροπευ- 
σόµεθα xy τροπωσώµεθα Tafel ad p. 334, 7. — συνταξόµεθα hxy. — παρα- 
διδοῦμεν efhx. — 10 ἀπολύωμεν z. — ἅμα τοὺς ἀνθρώπους ἡμῶν h ἅμα 
αὐτοῖς ἀνθρώποις ἡμῶν g. — παταμανθάνωμεν fg. — 11 κουρσεύωµεν h. — 
12 ποιῶμεν g. — ἡμῶν y. — 14 παραδιδεῖν cem. — 16 λαβεῖν g. — 21 παρα- 
δώσωμεν y παραδόσωµεν h. — 33 ὑμῶν e εἰ sec. m. ἡμῶν ut vid. m et pr. 
m. f et Α αὐτῶν xz. — 38 ἀποχτένομεν fm. ἀποκταίνομεν h. — κρύπτωμεν y. 
— 94 ἀσυμφανῶς d ἀσυμφώνως rell. συμφώνως Combefis concorditer A. — 
παραλαμβάνοντες g. — 925 γάρ] δέ y. — of om. g. — 27 ὄπιθεν d. — Ἰταξή y 
Ἱπταξή h "refi g cum Hiotaxi A. — 38 ἀποκτένουσι fm ἀποκταίνουσι h. 
— $99. 30 εἰς τὰς xA. h. — 30 αἰχμαλωσίαν εἰς τοὺς Αβασγοὺς καὶ ἆφα- 
νισµόν Xz. 
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ἀπειργάσατο. ἀκούσας δὲ ταῦτα Ἰουστινιανός, ὅτι καὶ χωρὶς τῶν 

χθηµάτων τὰ τῆς ἐπιτροπῆς αὐτοῦ γέγονεν. πέµπει γράµµατα πρὸς 
τοὺς ᾿4βασγούς, ὅτι "ἐὰν διασώσητε τὸν σπαθάριον ἡμῶν καὶ παρ- 

ελθεῖν ἐάσητε Ov ὑμῶν ἀβλαβη. πάντα τὰ πταίσµατα ὑμῶν συγχω- 
ροῦμεν ὑμῖν. o( δὲ μετὰ χαρᾶς ταῦτα δεξάµενοι ἀπέστειλαν πάλιν 

εἰς "AAavíav, λέγοντες, ὅτι "δίδοµεν ὑμῖν ὄψιδας τὰ τέκνα ἡμῶν. 

καὶ δότε ἡμῖν rov σπαθάριον. ἵνα ἀπολύσωμεν αὐτὸν πρὸς lovori- 
νιανόν. ὁὃ δὲ σπαθάριος τοῦτο οὐ κατεδέξατο, εἰπών. Ovi "Ovva- 

ται ὁ δεὺς ἀνοῖξαί µοι θύραν τοῦ ἐξελθεῖν' ἐπεὶ δι ᾽4βασγίας οὐκ 

ἐξέρχομαι.. μετὰ δὲ χρόνον τινὰ φωσάτον Ρωμαίων καὶ ᾽ἁρμενίων 
εἰσελθόντων ἐν 4αζικῇ καὶ τὴν ᾿4ρχαιόπολιν πολιορκούντων, ἆκου- 
σάντων τε τὴν τῶν Σαρακηνῶν ἔλευσιν, ἀνεχώρησαν. ἀποσπασθέντες 

δὲ ἐξ αὐτῶν ἕως τῶν διακοσίων ἀνῆλθον ἐν τοῖς µέρεσιν ᾽αϕιλίας 
καὶ τῶν Καυκασίων πραιδεύοντες. τῶν δὲ Σαρακηνῶν καταλαβόν- 
των τὴν Ααζικήν, φυγῇ χρησάµενος ὁ τῶν ᾿Ῥωμαίων καὶ ᾽άρμενίων 
λαὺς ἐπὶ τὺν Φᾷσιν ὑπέστρεφαν. οἱ δὲ διακόσιοι ἀπομείναντες εἰς 

τὰ Καυκάσια ὄρη ἔστησαν Ληστεύοντες, ἀπογνόντες ἑαυτῶν. οἱ δὲ 

᾽λανοὶ µαθύντες τοῦτο ὑπέλαβον πλῆθος Ρωμαίων εἶναι ἐν τοῖς 
Καυκασίοις καὶ χαρέντες λέγουσι τῷ σπαθαρίω, ὅτι "οἱ “Ρωμαῖοι 
ἐπλησίασαν, ἄπελθε πρὺς αὐτούς.  Λλαβὼν δὲ ὁ σπαθάριος πεντή- 

κοντα ᾽λανοὺς καὶ ὑπερβὰς μετὰ κυκλοπόδων Μαΐου μηνὺς τὰς 

χιόνας τῶν Καυκασίων εὗρεν αὐτούς, καὶ ἐν πολλῇ χαρᾷ γεγονὼς 

ἠρώτα. "zxob ἐστὶν ὁ λαός: of δὲ εἶπον' "rüv Σαρακηνῶν ἐπι- 
πεσύντων. ἐπὶ ᾿Ῥωμανίαν ὑπέστρεψαν. ἡμεῖς δὲ μὴ δυνηθέντες ἐπὶ 
Ῥωμανίαν ἀπελθεῖν ἐπὶ ᾽4λανίαν ἠρχόμεθα. καὶ εἶπε πρὺς αὐτούς" 
"rí ποιοῦμεν ἄρτι:” οἱ δὲ εἶπον. ὅτι “διὰ τῆς χώρας ταύτης ἀδύ- 
νατόν ἐστι διελθεῖν ἡμᾶς. ὁ δὲ σπαθάριος ἔφη: "οὐκ ἔστι δυνα- 

τὸν δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ ἐξελθεῖν. κάστρον οὖν ὑπῆρχεν ἐκεῖσε, ἐπι- 

604 B 

Atyóuevov Σιδηρόν. ἐν à ἦν τοποτηρητὴς Φαρασμάνιός τις τοὔνομα sso v 

ὑπὺ τοὺς Σαρακηνοὺς τυγχάνων καὶ εἰρήνην ἔχων μετὰ τῶν ᾽άρμε- 
νίων. πέµψας οὖν ὁ σπαθάριος δηλοῖ αὐτῷ, ὅτι "ép! ὅσον εἰρήνην - 
ἔχεις μετὰ τῶν ᾽ρμενίων, εἰρήνευσον καὶ μετ ἐμοῦ" καὶ γενοῦ ὑπὸ 

1 ἀπειργάσαντο y εἰργάσαντο pr. m corr. er εἰργάσατο h. — ὁ Ἰουστι- 
νιανός dh. — καὶ om. z. — 2 πέµπει γὰρ yocuu. h. — 8 διασώσητε] δώσητε 
h. — 4 δι᾽ ἡμῶν em. — 6 εἰς Αλβανίαν y. — διδοῦμεν xy. — 8 ὅτι om. z. — 
10 φωσώτον Ἡ φωσάτων µ φωσσώτον emx φοσσάτων sed o sec, m. in lit. f. — 
12 τε] δέ em. — τὴν τῶν om. xy. — &xovc. τὸ τῶν τε Σαρ. ἔλ. f. — ἀποσπασθέντες 
δέτινες ἐξχ ἀποσπασθέντων δέτινες ἐξο ἀποσπασθέντων δέ τινων ἐξ d. — 13 τῶν 
om. y. ---᾽Αϕηλίας y. — 14 καταλαβόντες ο. ---1ὔ καὶ ἁρμενίων om. h. — 16 Φάσιν 
demz sine acc. c. — ἐπέστρεφεν g. — 18 τοῦτο om. xz. — 18. 19 in Caucasiis 
montibus Α. — 19 Ῥωμεῖς emx ᾿Ῥωμῆς f yg. x«l Ῥωμεῖς mg. g. — 21. 33 τοὺς 
χιόνας hxy. — 29 Φαρασμανιότης τοῦν. h. — 31 αὐτόν g. -- 32— p. 394, 1 ὑπὸ 
τὴν βασιλείαν ᾿Ῥωμαίων z sub regno meo A. 
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c5 B τὴν βασιλείαν, καὶ δὺς ἡμῖν σύναρσιν τοῦ κατελθεῖν ἐν τῇ θαλάσση 

606 B 

καὶ περᾶσαι εἰς ToomifoDvta." τοῦ δὲ μὴ ἑλομένου τοῦτο ποιῆσαι, 
πέµπει ὁ σπαθάριος ἐκ τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ καὶ ᾽ἁρμενίους, παρ- 
αγγείλας αὐτοῖς ποιῆσαι ἔγκρυμμα" "καὶ ὅτε ἐξέρχονται ἐκ τοῦ 
κάστρου εἰς TOv κάµατον., χειρώσασθε ἐξ αὐτῶν ὕσους δύνασθε, καὶ 

τὰ πόρτας κρατήσατε ἐκ τῶν ibo, ἕως ἂν καὶ ἡμεῖς φδάσωμεν.” 

τῶν δὲ ἀπελθόντων καὶ ποιησάντων τὸ ἔγκρυμμα, καὶ τοῦ λαοῦ 
ἐξελθόντος εἰς τὺν κάµατον, ἄφνω ἐπιπεσόντες τήν τε πόρταν ἐκρά- 
τησαν καὶ πολλοὺς ἐξώγρησαν. τοῦ δὲ Φαρασμανίου ἐν τῷ κάστρῳ 
μετ᾽ ὀλίγων µείναντος, κατέλαβε καὶ ὃ σπαθάριος καὶ προσλαλήσας 
τῷ Φαρασμανίω, ὅπως ἀνοίξῃ [τὰς πόρτας] uer! εἰρήνης, οὐκ ἠδέ- 
λησεν, ἆλλ᾽ ἐκρότησε πόλεμον. τοῦ δὲ κάστρου ὀχυροῦ ὄντος, λαβεῖν 
αὐτὸ obx ἠδύναντο. Magivoe δέ, ὃ πρῶτος τῶν ᾽άφιλῶν., μαθὼν 

πολιορκεῖσθαι τὸ κάστρο» φύβω συνεσχέθη., νοµίσας πολὺν λαὺν 

εἶναι σὺν τῷ σπαθαρίω’ καὶ λαβὼν μεθ) ἑαυτοῦ τριακοσίους ἀπῆλθε 
πρὺς τὺν σπαθάριον λέγων, ὅτι "£y σε διασώζω ἕως τῆς παρα- 

Βαλασσίας.  ὁ δὲ Φαρασμάνιος ἑωρακὼς τὴν περίστασιν ἔφη πρὺς 
τὺν σπαθάριον’ "Λάβε r0 τέκνον µου ὄψιδα., καὶ ὁμολογῶ δουλεύειν 

τῇ βασιλεία... ὁ δὲ λαβὼν τὺ τέκνον αὐτοῦ λέγει αὐτῷ: "'ποῖον 

δοῦλον ἑαυτὸν τῆς βασιλείας καλεῖς. ὅτι ἐναπύκλειστος (v λαλεῖς 

"ἡμῖν; ἀδύνατόν ἐστιν ἡμῖν ἀναχωρῆσαι. μέχρις ἂν παραλάβωμεν τὸ 
κάστρον. τύτε λέγει ὃ Φαρασμάνιος: '"δύς µοι λόγον. ὁ δὲ σπα- 

θάριος ἔδωκεν αὐτῷ λόγον μηδὲν αὐτὸν ἀδικῆσαι., ἀλλὰ μετὼ τριά- 
κοντα ὀνομάτων µόνον εἰσελθεῖν ἐν τῷ κάστρω. τούτου δὲ τὸν 

λόγον μὴ φυλάξαντος. παρήγγειλε τοῖς συνεισερχοµένοις αὐτῷ τριά- 
κοντα, ὅτι "ἐν τῷ εἰσελθεῖν ἡμᾶς κρατήσατε τὰς πύρτας, καὶ c 
εἰσέλθωσι πάντες. καὶ τούτου yrvou£vov, ἐπέτρεψε βληθῆναι πῦρ 
εἰς τὸ κάστρον. γενομένης δὲ πυρκαϊᾶς μεγάλης. ἐξῆλθον αἲ φαμµι- 

Λίαι ἁρπάζξουσαι eU τι ἠδύναντο βαστάσαι ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶν' 

καὶ ποιήσας ἄλλας τρεῖς ἡμέρας κατέλυσε τὰ τείχη ἕως τῆς γῆς καὶ 

ἀποκινήσας κατῆλθεν ἐν ᾽άψιλία μετὰ καὶ Μαρίνου. τοῦ πρώτου 
αὐτῶν, ὑποδεχθεὶς ὑπὺ τῶν ᾽άψιλῶν μετὰ μεγάλης τιμῆς. κἀκεῖθεν 

2 ad Trapezuntensium loca À. — 5 χειρώσασθαι codd. praeter h. — 8 ἔπι- 
πεσόντων z. — 9 Φαρασμάνου g. — 10 µετ᾽ ὀλέίγον h. — 11 τῷ Φαρασμά»ῃ d. 
— τὰς πόρτας Om. yÀ. — uer! εἰρήνης om. xz. — 12 ἰσχυροῦ cz. — 15 ἠδύ- 
ναντο CyÀ ἠδύνατο dz — Auüov» d. — 90 αὐτόν g. — ?1 ἀδύν. ἡμῖν 
ἐστιν y. — 33 Φαρασμάνης dA. — ὁ δὲ σπαθώριος ἔδωκεν αὐτῷ λόγον om. 
xz, — 38 αὐτόν] µε Xz. — 24 µόνον Om. h. — τούτου] τοῦτον f. — 3ὔ ουν- 
εισερχοµένοις czÀ συνερχοµένοις dy. — 26 ἐν τῷ sec. m. f τό codd. — ἃς c 
dg sine acc, emz om. d. — 97 ἔλθωσι y. — ἐπέτρεφε y ἐκέλευσε xz rediit 
(ὑπέστρεψε) A. — 28 φαμηλίαι codd. — 29 εἴ] ἤ y. — βαστάζειν h. — αὐτοῖς 
gx. — 50 τρεῖς] triginta A. — 31 Αφηλίᾳ hy Dapsilia A. — 32 μεγάλης xz 
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κατελθὼν ἐν τῇ παραθαλασσίᾳ ἀντεπέρασε καὶ ἦλθε πρὺς Ἰουστι- 
πιανόν. τοῦ δὲ ἸΙουστινιανοῦ ἀναιρεθέντος, καὶ τοῦ Φιλιππικοῦ 

τυφλωθέντος. βασιλεύει ὁ ᾿άρτέμιος καὶ προβάλλεται αὐτὸν στρα- 

τηγὺν εἰς ἀνατολικούς. τοῦ δὲ Θεοδοσίου βασιλεύσαντος. καὶ τοῦ 

᾿4ρτεμίου ἐκδιωχθέντος. καὶ τῆς τῶν Ρωμαίων πολιτείας συγκεχυ- 

µένης οὔσης £x τε βαρβάρων ἐπιδρομῆς καὶ ἐκ τῶν τοῦ Ἰουστινιανοῦ 

μιαιφονιῶν καὶ τῶν τοῦ Φιλιππικοῦ ἀνοσιουργιῶν. οὗτος Ó εἰρημένος 

άέων ὑπερεμάχει τῷ ᾿ρτεμίω, ἐναντιούμενος Θεοδοσίω. κεἶχε δὲ 
συμφωνοῦντα αὐτῷ καὶ συντρέχοντα ᾽ρτάυασδον, τὸν τῶν ᾿4ρμε- 
νιάκων στρατηγόν., ὃν καὶ γαμβρὺν μετὰ τὸ βασιλεῦσαι αὐτὸν εἰς 

"Avvav τὴν θυγατέρα αὐτοῦ πεποίηκεν, προβαλλόμενος αὐτὸν καὶ 

κουροπαλάτην. 

Μασαλμᾶς δὲ χειμάσας ἐν τῇ ᾿σία ἐξεδέχετο τὰς τοῦ 4έοντος 

ὑποσχέσεις' μηδὲν δὲ παρὰ 4έοντος δεξάµενος καὶ γνοὺς ὕτι ἐν- 
επαίχθη ox. αὐτοῦ, | ἐλθὼν εἰς τὴν "voor ἀντεπέρασε λαὺν [κανὸν 
εἰς τὴν Θράκην καὶ ἐπὶ τὴν βασιλεύουσαν πόλιν ἀπεκίνησεν, γράφας 

καὶ πρὺς Σουλεϊμᾶὰν τὺν πρωτοσύμβουλον καταλαβεῖν μετὰ τοῦ προ- 

ετοιµασθέντος στύλου. | τῇ δὲ τε τοῦ 4ὐγούστου μηνὺς παρεκάθισε 

τὴν πόλιν ὁ Μασαλμᾶς λυμηνάµενος καὶ τὰ Θρακῶα κάστρα. περι- 

χαρακώσαντες δὲ τὺ χερσαῖον τεῖχος ὤρυξαν φῶσαν μεγάλην καὶ 

ἐπάνω αὐτῆς περιτείχιόµα στηθαῖον διὰ ξηρολίθου ἐποίησαν. τῇ δὲ 

« τοῦ Σεπτεμβρίου μηνὺς τῆς α ὑνδικτιῶνος ἀνέβαλεν Ó Ίριστο- 
µάχος Σουλεϊμὰν μετὰ τοῦ στύλου καὶ τῶν ἀμηραίων αὐτοῦ ἔχων 

παμµεγέθεις ναῦς καὶ πολεμικὰς κατήνας καὶ δρόµωνας τὺν ἀριθμὸν 

αω καὶ προσώρµισεν ἀπὺ τῆς Μαγναύρας ἕως τῶν Κυκλοβίου. 

μετὰ δὲ δύο ἡμέρας νότου πνεύσαντος, xal ὁπάραντες ἐκεῖδεν παρ- 

1 τῇ om. g. — 1 τῶν om. hx. — τοῦ om. gy. — εἰρημένος om. d. εὐσεβής 
(ev postea erasum) c. — 7. 8 hie Leo simulabatur et pro Artemio expugnabat A 
οὗτος ὁ {έων εἰρωνενόμενος ὑπερεμάχει τῷ Aor.? — 8 ὑπερμαχεῖ f, — Theodosio 
adversatus, quin, ut verum dicatur, ad se ipsum imperium transferre decertans; 
quod et fecit A. — 9 Αρτάβασδον em. — τὸν om. em. — ἁρμενιακῶν h. — 
11 Qvyarígev f. -- προβαλόμενος dhm. — 12 κοροπαλάτην y. — 18 ΙΜάσαλμας 
fhx Méeslusg em. — 14 δὲ om.fh. — 15 adiens Abydum rursus transvexit A. 
cf. not. seq. — 16 γράφας] πάλιν y πάλιν fort. ad marg. adscr. aut. ut. v. 14 
legeretur. ὅτι πάλιν ἔνεπ. ὑπ᾿ αὐτοῦ aut e coni. pro πόλιν post βυδον v. 15. 
— 17 Σουλεϊμᾶν emz. — 19 τὴν πόλιν x Georg. Mon. p. 637 τῇ πόλει yz. — 
Μασαλμάς í ΠΜάσαλµας dh sine acc. c. Méosiusg em. — 30 χρυσαῖον em. — 
foderunt in cireuitu foveam prolixam et magnam et super eam sicci lapidis 
maceriam posuerunt Α. — φῶσαν g φώσσαν et φῶσσαν rell. — 21 αὐτοῦ c. — 

id : 
ἐποίησαν om. y. — 92 ἰνδικτιόνος h. ἐν rell. — agvéilofev g. — 38 Σουλειμᾶν 
dz. — 34 καὶ πολ. ---δρόµ. τὸν om. f. — κατίνας egm. — πολεμικὰᾶς κατήνας] 
seaphas sumptus vehentes A quare Combefis κατήνας δαπανηφόρους scrib. 
coniecit. sed cf. p. 397, 1. — δρόµονας ehm. — τῶν ἀριθμῶν em. — 26 προσ- 
éourótv em -oocóguncotv f προσώρμισαν h προσώρμησαν X προώρμισαν g. 
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έπλευσαν τὴν πόλιν. καὶ o( μὲν ἐπέρασαν εἰς rà Εὐτροπίου καὶ 
᾿άνθημίου, οἱ δὲ εἰς τὰ τῆς Θράκης µέρη ἀπὺ τοῦ καστελλίου τῶν 
Γαλάτου καὶ ἕως τοῦ Κλειδίουυ προσώρµισαν. | τῶν δὲ μεγάλων 
πλοίων βεβαρημένων ἐκ τοῦ φόρτου καὶ ἀργευομένων, νωτοφύλακες 
µέχρι τῶν x κατηνῶν ἀπέμειναν ἐχόντων ἀνὰ ϱ' λωρικάτων πρὺς 

τὸ ταῦτα φυλάττειν. εὐδίας δὲ καταλαβούσης αὐτὰς ἐν τῷ ῥεύματι, 
καὶ τοῦ Στενοῦ μικρὺν πνεύσαντος. ὤθησεν αὐτὰς ἐπὶ τὰ ἔξω. ὁ 

δὲ εὐσεβὴς βασιλεὺς παραχρῆμα τὰς ἐμπύρους ναῦς κατ αὐτῶν ἐκ- 
πέµψας ἀπὺ τῆς ἀκροπόλεως τῇ Θεία συμμαχία πυριαλώτους αὐτὰς 

ἐποίησεν" || καὶ αἴ μὲν εἰς τὰ παράλια τείχη ἐμπυριζόμεναι ἀπερρί- 
φησαν, αἲ δὲ εἰς τὸν βυθὺν αὔτανδροι κατεποντίσθησαν. ἕτεραι δὲ 
µέχρι τῆς Ὀξείας καὶ Πλατείας νήσου λαυρίουσαι ἀπηνέχθησαν. 
ἐντεῦθεν οὖν o( μὲν τῆς πόλεως θΘάρσος ἔλαβον, οἱ δὲ πολέμιοι 
μεγάλῶς κατέπτηξαν τὴν τοῦ ὑγροῦ πυρὺς ἐγνωκότες ὁραστικωτάτην 

ἐνέργειαν" ἐβούλοντο γὰρ τῇ eor]; ἑσπέρα εἰς τὰ παράλια προσορµέί- 
σαι τείχη καὶ τοὺς αὐχένας εἰς τὰς ἐπάλξεις ἐπιθεῖναι. ἀλλὰ τὴν 

βουλὴν αὐτῶν διεσκέδασεν ὁ δεὺς διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς πανάγνου 

Βεοτόκου. τῇ δὲ αὐτῇ νυκτὶ τὴν ἄλυσιν ἐκ τῶν Γαλάτου ὁ εὐσεβὴς 

βασιλεὺς μυστικῶς συνέστειλεν. oí δὲ ἐχθροὶ νοµίσαντες. ὅτι Bov- 
λόμενος αὐτοὺς δελεάσαι ὁ βασιλεὺς ταύτην παρέστειλεν., οὐκ ἐτόλ- 

µησαν εἰσελθεῖν καὶ ὁρμίσαι ἔνδον τῶν Γαλάτου" | ἀλλ ἀναπλεύ- 
σαντες ἐν τῷ κόλπω τοῦ Σωσθενίου ἐκεῖ κατησφαλίσαντο τὺ ἑαυτῶν 
πλώϊμον. | τῇ δὲ η΄ τοῦ Ὀκτωβρίου μηνὺς θΔνήσκει Σουλεϊμάν, ó 

ἀρχηγὺς αὐτῶν, καὶ ἀμηρεύει Οὔμαρ. | χειμῶνος δὲ γενοµένου βαρυ- 
τάτου ἐν τῇ Θράκῃ. ὥστε τὴν γῆν ἐπὶ ἡμέρας o μὴ φαίνεσθαι ἐκ 
τῆς κρυσταλλωθείσης yióvog, πλῆθος ἵππων τε καὶ καµήλων καὶ 

λοιπῶν ζώων τῶν ἐχθρῶν τεθνήκασιν. τῷ δὲ ἐἑαρινῶῷ καιρῷ κατ- 
έλαβε Σουφιὰμ μετὰ τοῦ ἐν ὐγύπτω κτισθέντος στόλου, ἔχων κατήνας 

σιτοφόρουρ v καὶ δρόµωνας. καὶ μαθὼν τὴν τοῦ ᾿Ρωμαϊκοῦ πυρὸς 
ἐνέργειαν x καὶ παραδραμὼν τὴν Βιθυνίαν καὶ ἀντικρὺ περάσας εἰς 

2 dvtbupioe] Anthemii Α νθιμίου codd. — 3 Γαλάτου hxA Γαλάτων gy. 
— κλιδίου y. — προσώρμησαν emx προσόρµησαν f, — 4 ἀργευομένων y ἆρ- 
γευ όντων XZz -- b κατήνων Íx κατίων z πτηνῶν em. --- λωφηκάτων h. — 
6 ταύτας ο. — εὐδείας dfhm. — 7 Ζτενοῦ | νότου Combefis καὶ ἅμα μικροῦ 
πνεύματος ἀντιπνεύσαντος Nic. — αὐτὰ em. — τὰ om. Ἡ. — 8 εὐσεβής om. 

dA. — ἐμπόρους g ἐμπυρίους Georg. Mon. — 10 ἐποίησεν dA ἐποίησαν rell, 
— 11 κατεπόθησαν y. — 13 ov» Om. z. — θράσος y. — 15 yàg om. g. — 

16 ἐπιτιθέναι h. — 17 παναγίας g. — 18 εὐσεβὴς om. dA. — 19 fovioufvovg 
ef. — 21 ὡώρμῆσαι gy ὁρμῆσαι h. — τῶν] rov h. — 22 xduzo h. — 23 πλόϊ- 
μον h. — Π xzA ε y. — i) Σου. z. — Xovitiu&v z. — 34 Οὗμαρ h. — 
26 ὥστε] οὔτε e οὔτε m. — ἐπὶ ϱ ἡμέρας xz. — 925.96 ἐκ τοῦ κρυσταλλω- 
Βέντος χ. y. — 27 ἐχθρῶν] ἐθνῶν m. — 38 Σοφιάµ Niceph. — κατίνας g. — 
29 v] y h. — δρόμονας hy. — 30 ἀντεικρύ d ἄντικρυ hy &vrixQvg g ἁντι- 
xovg siné acc. c. 
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τὸν τοῦ Καλοῦ ᾿4γροῦ Λιμένα προσώρµισεν. μετ οὐ πολὺ δὲ κατ- 

ἔλαβε καὶ Ἰζὶὸὃ μετὰ ἑτέρου στόλου κτισθέντος ἐν ᾽άφρικῇ ἔχων καὶ 
αὐτὺς κατήνας Tb ἁρμαμέντον τε καὶ δαπάνας. ὁμοίως καὶ αὐτὺς 

τὰ αὐτὸ μεμαθηκὼς περὶ τοῦ ὑγροῦ πυρὺς προσώρµισεν εἰς τὸν 

Σάτυρον καὶ Βρύαν καὶ ἕως Καρταλιµένος. οἱ δὲ τῶν δύο στόλων 
τούτων Αὐγύπτιοι καθ ἑαυτοὺς βουλευσάμενοι νυκτὸς τοὺς τῶν 

κατηνῶν σανδάλους ἄραντες ἐν τῇ πόλει προσέφυγον τὸν βασιλέα 

εὐφημοῦντες, ὥστε ἀπὺ τῆς Ἱερείας ἕως τῆς πόλεως ὁλόξυλον φαί- 

νεσθαι τὴν θάλασσαν. μαθὼν δὲ δι αὐτῶν ὁ βασιλεὺς περὶ τῶν 
κρυπτοµένων δύο στόλων ἐν τῷ κόλπῳω, σίφωνας πυρσοφόρους κατα- 

σκευάσας εἰς δρόµωνάς τε καὶ διήρεις τούτους ἐμβαλὼν κατὰ τῶν 
δύο στόλων ἐξέπεμψεν. τοῦ δὲ δεοῦ συνεργήσαντος διὰ τῶν πρεσ- 

βειῶν τῆς παναχράντου Βεοτόκου ἐπιτοπίως ἐβυθίσθησαν o ἐχθροί" 
καὶ λαβόντες τὰ σκῦλα οἳ ἡμέτεροι καὶ τὰς δαπάνας αὐτῶν μετὰ 

χαρᾶς καὶ νίκης ὑπέστρεψαν. | ἔτι δὲ πάλιν τοῦ Μαρδασὰν ἀπὺ 
Πυλῶν σὺν τῷ στρατῷ τῶν ᾿4ράβων ἕως Νικαίας καὶ Νικομηδείας 

διατρέχοντος., of ἐν τῷ 4ΐβω καὶ Σόφωνι δίκην Μαρδαϊτῶν κρυπ- 
τόµενοι βασιλικοὶ ἄρχοντες καὶ τὰ πεζικὰ ἐξάπινα τούτοις ἐπιρρίπ- 
τοντες καὶ κλασματίζοντες ἐκεῖθεν ἀποδρᾶσαι ἐποίησαν' καὶ Λοιπὸν 
μικρᾶς ἀδείας τῆς περατικῆς παραλίου εὑρούσης, ἐκ τῆς πόλεως 

ἐξερχόμενα χελάνδια πλείστας ἐκόμιζον δαπάνας"' ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ 

ἁλιευτικὰ ἀγράρια εἴς τε τὰς νήσους καὶ τὰ περιπύλια τείχη ἀγρεύειν 

ἰχθύας οὐκ ἐκωλύοντο. Λιμοῦ τε μεγάλου γεγονύτος ἐν τοῖς 4ραψιν, 

πάντα τὰ ἀποθνήσκοντα ζῶα αὐτῶν κατήσθιον. ἵππους τε καὶ ὄνους 

καὶ καµήλους' φασὶ δέ τινες ὅτι καὶ ἀνθρώπους τεθνεῶτας καὶ τὴν 

ἑαυτῶν κόπρον εἰς τὰ κλίβανα βάλλοντες καὶ ζυμοῦντες ἤσθιον. 

ἐνέσκηψε δὲ εἰς αὐτοὺς καὶ Λλοιμικὴ νόσος καὶ ἀναρίθμητα πλήθη ἐξ 
αὐτῶν ὤλεσεν. συνῆψε δὲ πρὺς αὐτοὺς πόλεμον καὶ τὸ τῶν Βουλ- 

γάρων ἔθνος, καί, ὥς φασιν οἱ ἀκριβῶς ἐπιστάμενοι, [Ori] κβ 

χιλιάδας ᾿4ράβων κατέσφαξαν᾽ καὶ πολλὰ αὐτοῖς συνέβησαν δεινὸ 
ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνω, ὥστε ἐπιγνῶναι αὐτοὺς τῇ πείρα, ὅτι ὁ faoc 

1 προσώρμησεν x προσώρµησαν em. — 2 Ἱξίδ f Ιξίδ sime spir. e. ἸΙζίβ 
xz Ἰέξιδος Niceph. — 3.xarívug g. — ἁρμαμέντων f. — 4 τὰ αὐτά] ταῦτα y. 
— προσώρµησεν xy. — 5 Κάρτα λιμένος hxA. — 7 κατηνῶν em κατήνων fhx 
κατίνων g navium frumenta ferentium À. — 8 µέχρι y. — 10 σίφονας ο σιφό- 
νας m. — 11 δρόµονας codd. praeter g. — ἐμβαλὼν sec. ιά vid. manu corr. ex 

610 B 

611 B 
933 P 

ἐκβαλών f. — 19 τῶν om. gx. — 13 παναγίας xz. — 15 Μαρδασάν ΥΑ Μερ-΄ 
δασάν ch ἸΜερδασαν dg. — 17 [fo f. — 30 ἀδείας] aditu A. --- παρύλου 
em. — 21 πλείστας sec. m. hÀ πλεῖστα codd. — 992 ἀγριάρα f ἄγρια em. — 
περιπόλεια Xy. — 35 μεγάλου om. g. — γεγονότος om. y. — 306 τὰ om. h. — 
27 ἀνέσκηψεν em ἐνέσκηφεν f sed i im lit. — 217.298 ἐξ αὐτῶν om. x. — 
98 móleuov— 329 φασιν om. y. — 39 ὅτι add. codd. sed delendum videtur. — 
κβ] δώδεκα d. ! 
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398 OEOTANOTE 

καὶ 7 παναγία παρθένος καὶ Βεομήτωρ φρουροῦσι τὴν πόλιν ταύ- 

την καὶ τὸ τῶν χριστιανῶν βασίλειον. καὶ οὐκ ἔστιν ἐγκατάλειψις 

τελεία δεοῦ ἐν τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθεία, εἰ καὶ πρὺς 
βραχὺ παιδευόµεθα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 

᾿Αράῤων ἀρχηγὸς Οὔμαρος ἔτη B. 
So. φέ. β. α. 9. sw. 

| Tovro τῷ ἔτει Σέργιος, ὁ πρωτοσπαθάριος xal στρατηγὸς 
Σικελίας, ἀκούσας ὅτι οὗ Σαρακηνοὶ παρακαθέζονται τὴν βασιλεύου- 

σαν πόλιν ἔστεφεν ἐκεῖσε ἴδιον βασιλέα ἐκ τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ, 

ὀνόματι Βασίλειου, Κωνσταντινουπολίτην. υἱὸν Γρηγορίου τοῦ Ovo- 
µαγούλου. Τιβέριον αὐτὸν µετονοµάσας. ἐποίησε δὲ προβολὰς καὶ 

:ἰδίους ἄρχοντας μετὰ βουλῆς τοῦ προλεχθέντος Σεργίου. ὁ δὲ βασι- 
λεὺς ταῦτα ἀκηκοὼς ἀποστέλλει Παῦλον, τὸν οἰχεῖον αὐτοῦ yagrov- 

λάριον. προβαλόμενος αὐτὺν πατρίκιον καὶ στρατηγὺν «Σικελίας, 

παραδεδωκὼς αὐτῷ πρὺς σύναρσιν αὐτοῦ «σπαθαρίους δύο καὶ 
ὀνθρώπους ὀλίγους εἰς ὑπηρεσίαν αὐτοῦὸ κελεύσεις τε πρὺς τοὺς 

ἄρχοντας τῶν δυτικῶν καὶ σάκραν πρὺς τὸν λαόν. καὶ διὰ νυκτὺς 

εἰσελθόντες εἰς ἐξελαστικὺν δρύόμωνα ἐξῆλθον ἐπὶ τὰ µέρη Κυζί- 

κου. ἀπὺ «δὲ» τόπου εἰς τόπον. διά τε γῆς καὶ θαλάσσης τὴν 
πορείαν ποιησάµενοι ἐξόπινα τὴν «Σικελίαν καταλαμβάνουσιν. εἰσ- 

ελθόντων δὲ αὐτῶν ἐν Συρακούσῃ., ἤκουσε Σέργιος καὶ ἐξέστη καὶ 

τὴν ἑαυτοῦ ἐπιγνοὺς αἰτίαν προσέφυγεν εἰς τοὺς πλησιάζοντας τῇ 

Καλαβρία 4ογγιῤάρδους. τοῦ δὲ λαοῦ ἀθροισθέντος. καὶ τῆς σόκρας 

ἀναγνωσθείσης., καὶ Ov αὐτῆς πιστωθέντες. ὅτι καὶ τὸ βασίλειον 
34 P συνίσταται. καὶ ἡ πόλις εὐθυμοτέρα ἐστὶ περὶ τῶν ἐχθρῶν, καὶ τὰ 

- b f , » L4 * - , , 1 * , οἱ Ἡ περὶ τῶν δύο στόλων διηγησαµέβων αὐτοῖς. εὐθέως τὺν μὲν 4έοντα 
βασιλέα εὐφήμησαν. Βασίλειον δὲ τὸν Ὀνομάγουλον καὶ τοὺς ὑπ 
αὐτοῦ προχειρισθέντας ἄρχοντας δεσµίους τῷ στρατηγῷ παραδέδω- 

x&v. αὐτὺς δὲ τὺν μὲν Βασίλειον σὺν τῷ μονοστρατήγω αὐτοῦ 
ἀπεκεφάλισεν. καὶ τὰς κεφαλὰς, αὐτῶν φουσκιάσας τῷ βασιλεῖ διὰ 

τῶν σπαθαρίων ἀπέστειλεν. τοὺς δὲ λοιποὺς τύψας καὶ κουρεύσας, 

1 παρθένος xzÀ ΦΔεοτόκος y. — 2 ei Christianorum imperatorem A. — 
3 Θεοῦ τελεία g. — 1 ὁ om. z. — 9 ix τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ om. z. — 10 Ώνο- 
μαγούλον y. -- 19 ἀκούσας g. — 14 προβαλλόμενος dgy. — πατρίαρον em, — 
15 σπαθαρίους --- 16 εἰς ὑπηρ. αὐτοῦ add. ex À: datis in auxilium ei spathariis 
duobus et in servitium eius perpaucis hominibus om. codd. — 16 τε cÀ om. 
dyz. — 157 τῶν δυτικῶν μερῶν z — 18 δρόμονα ἐξῆλθον h Ogóuov* ἐξ. f 
δρόμον d»sb. em, — ἐπί] εἷς xv. — 19 δὲ add. ex A om. codd. — θαλάττης 
Xz -— 30 καὶ ἐξάπινα d. — 23 Καλανρίᾳ d. — 24 πεισθέντες X. — ὅτι τὸ 
βασ. (om. καθ xz. — 95 ἐχθρῶν] gentes (ἐθνῶν) A. — 36 ἡγησαμένων y δι- 
ηγησαμένου .. — 91 εὐφήμησαν βασιλέα h. — Ὠνομάγουλον y. — 21.98 παρ᾽ 

αὐτοῦ y. — 30 φουσκίσας ἓ φουρκίσας em φασκιώσας g σµυργνήσας d fusca 
condita A. 
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τινὰς δὲ καὶ ῥινοκοπήσας ἐξώρισεν. ἐντεῦθεν οὖν µεγάλη κατάστασις 

ἐν τοῖς δυτικοῖς ἐγένετο. Σέργιος δὲ Ó προλεχθεὶς λόγον ἀπαθείας 

τὸν στρατηγὺν αἰτησάμενος καὶ λαβὼν ἐξῆλθε πρὺς αὐτόν: καὶ πάντα 

εἰρήνευσαν τὰ ἑδπέρια µέρη. | 

Οὔμαρος δὲ κρατήσας τῶν ᾽4ράβων ἐπέτρεψεν ἀνακάμψαι τὸν 
Μασαλμᾶν. ἀποκινησάντων δὲ τῶν ᾽4γαρηνῶν τῇ τε τοῦ 4ὐγούστου 

μηνὺς μετὰ πολλῆς αἰσχύνης' ἐν γὰρ τῷ ἐκπορίξειν τὺν στόλον 

αὐτῶν Λλαϊλαψ ἐκ 9:00 διὰ τῶν πρεσβειῶν της Φεομήτορος ἐνσκήψας 

εἰς αὐτοὺς τούτους διεσκόρπισεν’ καὶ τοὺς μὲν ἐν Προκονήσω καὶ 
ταῖς λοιπαῖς νήσοις, τοὺς δὲ ἐν τοῖς ᾽᾿Αποστρόφοις καὶ ταῖς λοιπαῖς 

ἀκταῖς κατεπόντισεν. Oo δὲ περιλειφθέντες παφήρχοντο τὸ Αὐγαῖον 

πέλαγος. καὶ ἄφνω ἐπῆλθεν αὐτοῖᾳ Βεομηνία φοβερά" χάλαζα γὰρ 

10 

25 

πύρινος κατελθοῦσα ἐπ᾽ αὐτοὺς τὺ ὕδωρ τῆς θαλάσσης καχλάσαι 

πεποίηκεν. καὶ τῆς πίόσης λυθείσης. αὔτανδροι a( ναῦς εἰς βυθὺν 

κατηνέχθησαν: δέκα δὲ µόναι καὶ αὗται προνοία 8εοῦ διασωθεῖσαι ἐξ 
αὐτῶν πρὺς τὸ ἀπαγγεῖλαι ἡμῖν τε καὶ τοῖς ocv τὰ μεγαλεῖα τοῦ 
δεοῦ τὰ γεγονότα εἰς αὐτούς' Gg καὶ περιτυχόντες οἱ τῶν ἡμετέρων 
τὰς μὲν πέντε πιάσαι ἠδυνήθησαν, αἱ δὲ ἄλλαι πέντε ἀπεσώθησαν 

εἰς Συρίαν τὴν τοῦ 9:00 δυναστείαν ἀναγγελοῦσαι. | 

Τῶ ὃ᾽ αὐτῷ ἔτει σεισμοῦ μεγάλου γενοµένου ἐν Συρία, ἐκώλυ- 

σεν Οὔμαρ τὺν oivov ἀπὺ τῶν πόλεων. καὶ µαγαρίζειν τοὺς Xgi- 

στιανοὺς ἠνάγκαζεν' καὶ τοὺς μὲν µαγαρίζοντας ἀτελεῖς ἐποίει, τοὺς 

δὲ μὴ καταδεχοµένους ἀνῄρει, καὶ πολλοὺς μάρτυρας ἀπειργάσατο, 
καὶ μὴ παραδέχεσθαι µαρτυρίαν Χριστιανοῦ κατὰ Σαρακηνοῦ ἐθέσπι- 
σεν. ἐποίησε δὲ καὶ ἐπιστολὴν δογματικὴν πρὺς 4έοντα τὸν βασιλέα 
οἰόμενος πείσειν αὐτὸν τοῦ µαγαρίσαι. 

y. | ἃν 
Tovro τῷ ἔτει ἐτέχθη τῷ δυσσεβεῖ βασιλεῖ 4έοντι ὁ δυσσεβέ- 

1 τινὰς δὲ καὶ ῥενοκοπήσας om. d. — ῥινοκοπήσας] κουρεύσας c. — 5 Ante 
Οὔὕμαρος em inserunt haec: ὁ δὲ Μέσελμες ἀἁπάρας ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου κατ- 
Ἰσχιμένος (1. κατησχυμένος) κατέλαβε τὴν «αμασκόν. εὗρε δὲ καὶ τὸν ΠΜαροέν, 
τὸν αὐθέντην (αὐθ έτην e) αὐτοῦ καὶ ἀμεριμνήν, τελευτήσαντος (|. τε]ευτή- 
σαντα). ἀντ᾽ αὐτοῦ δὲ ἐκράτησεν Οὔμαρης (1. Οὔμαρις) καὶ πάλιν ἀπέστειλε 
τὸν Μέσελμε τοῦ πολιορχήσαι τὸ Βυζάντιον διά τε γῆς καὶ θαλάσσης. οὗτος ὁ 
Οὕμαρης (Ὅμαρης e ἰ. Οὔμαρις) ἔσχατος víog τοῦ ᾽Απτελαζήζ. — 0 Μάσαλμαν 
codd. praeler g. — Σαρακηνῶν Ag sed in mg. g: yo. καὶ Αγαρηνῶν. — 8 αὐτοῦ 
z — ἐκ τοῦ θεοῦ y. — τῶν om. xz. — 9 Προικονήσω d Georg. Mon. p. 638. 
— 11 περιληφθέντες hy. — τὸ om. g. — 4ἴγαιον g Αἴγαιον sine acc. ο Ai- 
γεον dh Alyiov. ut vid. pr. m. f. Aiyiov em, — 14 ἐποίησεν d. — 15 μόνοι d 
μόνα em. — αὐταί dg αυται sine acc. eb spir. ο ταῦτα em αὔται sec, m. e 
ταύται ui vid. f. — περισωθεῖσαι y. — 19 ἐν Zvgía tom ἀναγγελοῦσαι] an- 
nuntiaturae Α ἀναγγέλουσαι fz ο. dem ἀγγέλλουσαι c. — 21 Oc- 
µαρ eh. — µαγαρίζει em. — 27 ιδ] à codd. — 38 δυσσεβεὶ om. gA. — 
ο Om, XZ. 

cf. Niceph. Brev. 
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e p τὴν βασιλείαν, καὶ δὺς ἡμῖν σύναρσιν τοῦ κατελθεῖν ἐν τῇ θαλάσσῃ 

καὶ περᾶσαι εἰς Τραπεζοῦντα. τοῦ δὲ μὴ ἐλομένου τοῦτο ποιῆσαι. 
πέµπει ὃ σπαθάριος ἐκ τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ καὶ ᾽άρμενίους, παρ- 
αγγείλας αὐτοῖς ποιῆσαι ἔγκρυμμα: "καὶ ὅτε ἐξέρχονται ἐκ τοῦ 

κάστρου εἰς τὸν κάµατον. χειρώσασθε ἐξ αὐτῶν ὕσους δύνασθε, καὶ 5 

τὰ πόρτας κρατήσατε ἐκ τῶν iio, ἕως ἂν καὶ ἡμεῖς φθάσωμεν. 

τῶν δὲ ἀπελθόντων καὶ ποιησάντων τὺ ἔγκρυμμα, καὶ τοῦ λαοῦ 
ἐξελθόντος εἰς τὸν κάµατον, ἄφνω ἐπιπεσόντες τήν τε πόρταν ἐκρά- 

τησαν καὶ πολλοὺς ἐξώγρησαν. τοῦ δὲ Φαρασμανίου ἐν τῷ κάστρῳ 
μετ ὀλίγων µείναντος, κατέλαβε καὶ ὃ σπαθάριος καὶ προσλαλήσας 10 
τῷ Φαρασμανίω, ὕπως ἀνοίξῃ [τὰς πόρτας] utr! εἰρήνης., οὐκ ἠθέ- 

λησεν, ἆλλ᾽ ἐκρότησε πόλεμον. τοῦ δὲ κάστρου ὀχυροῦ ὄντος, λαβεῖν 

αὐτὸ οὐκ ἠδύναντο. Magivos δέ, ὁ πρῶτος τῶν ᾽άψιλῶν. μαθὼν 
πολιορκεῖόθαι τὸ κάστρον φόβω συνεσχέθη. νοµίσας πολὺν Λλαὺν 

εἶναι σὺν τῷ σπαθαρίω" καὶ λαβὼν μεθ’ ἑαυτοῦ τριακοσίους ἀπῆλθε 15 
πρὺς τὺν σπαθάριον λέγων, ὅτι "£y σε διασώζω ἕως τῆς παρα- 

Βαλασσίας. ὁ δὲ Φαρασμάνιος ἑωρακὼς τὴν περίστασιν ἔφη πρὺς 

róv σπαθάριον: ""λάβε τὸ τέκνον µου ὄψιδα, καὶ ὁμολογῶ δουλεύειν 

ew B τῇ βασιλεία... ὁ δὲ λαβὼν τὸ τέκνον αὐτοῦ Λέγει αὐτῷ": "oiov 

δοῦλον ἑαυτὸν τῆς βασιλείας καλεῖς. ὅτι ἐναπόκλειστος Ov λαλεῖς 90 

ἡμῖν: ἀδύνατόν ἐστιν ἡμῖν ἀναχωρῆσαι, µέχρις ἂν παραλάβωμεν τὸ 

κάστρον.᾿ τότε λέγει ὃ Φαρασμάνιος: "'δός µοι λόγον. ὁ δὲ σπα- 

Θάριος ἔδωκεν αὐτῷ λόγον μηδὲν αὐτὸν ἀδικῆσαι, ἀλλὰ μετὰ τριά- 

κοντα ὀνομάτων µόνον εἰσελθεῖν ἐν τῷ κάστρω. τούτου δὲ τὸν 
λόγον μὴ φυλάξαντος, παρήγγειλε τοῖς συνεισερχοµένοις αὐτῷ τριά- 95 

κοντα. ὅτι "£v τῷ εἰσελθεῖν ἡμᾶς κρατήσατε τὰς πόρτας, καὶ ἂς 

εἰσέλθωσι πάντες. καὶ τούτου γενοµένου, ἐπέτρεψε βληθῆναι πῦρ 
εἰς τὸ κάστρον. γενομένης δὲ πυρκαϊᾶς μεγάλης. ἐξῆλθον αἲ φαμµι- 

λίαι ἁρπάζουσαι el τι ἠδύναντο βαστάσαι ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶν: 

καὶ ποιήσας ἄλλας τρεῖς ἡμέρας κατέλυσε τὰ τείχη ἕως τῆς γῆς καὶ 30 

ἀποκινήσας κατῆλθεν ἐν ᾽άψϕιλία μετὰ καὶ Μαρίνου, τοῦ πρώτου 
αὐτῶν, ὑποδεχθεὶς ὑπὺ τῶν ᾽άψιλῶν μετὰ μεγάλης τιμῆς. κἀκεῖθεν 

2 ad Trapezuntensium loca Α. — 5 χειρώσασθαι codd. praeter h. — 8 ἐπι- 
πεσόντων 1. — 9 Φαρασμάνου g. — 10 μετ ὀλέγον h. — 11 τῷ Φαρασμάνη d, 
— τὰς πόρτας Om. yÀ. — pst εἰρήνης om. χα. — 19 ἰσχυροῦ cz. — 13 ἠδύ- 
ναντο GyÁÀ ἠδύνατο dz — Αφίλων d. — 30 αὐτόν g. — 5ἱ ἀδύν. ἡμῖν 
ἐστιν y. — 92 Φαρασμάνης dA. -- ὁ δὲ σπαθάριος ἔδωκεν αὐτῷ λόγον om. 
xz. — 23 αὐτόν] µε Xz. — 34 µόνον om. h. — τούτου] τοῦτον f. — 25 συν- 
ειδερχοµένοις CZÀ συνερχοµένοις dy. — 36 ἐν τῷ sec. m. f τό codd. — ἃς ο 
ὡς Sine acc. emz om. d. — 27 ἔλθωσι y. — ἐπέτρεψε y ἐκέλευσε xz rediit 
(ὑπέστρεφε) Α. — 38 φαμηλίαι codd. — 29 εἴ] 5 y. — βαστάξειν h. — αὐτοῖς 
EX. -- 30 τρεῖς] triginta A. — 31 Αφηλίᾳ hy Dapsilia A. — 32 μεγάλης xz 
πολλης y ingenti Α, 
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κατελθὼν ἐν rj παραθαλασσίαᾳ ἀντεπέρασε καὶ ἦλθε πρὺς Ἰουστι- 
νιανόν. τοῦ δὲ ἸΙουστινιανοῦ ἀναιρεθέντος, καὶ τοῦ Φιλιππικοῦ 
τυφλωθέντος. βασιλεύει Ó ᾿άρτέμιος καὶ προβάλλεται αὐτὺν στρα- 
τηγὸν εἰς ἀνατολικούφ. τοῦ δὲ Θεοδοσίου βασιλεύσαντος. καὶ τοῦ 

᾿4ρτεμίου ἐκδιωχθέντος. καὶ τῆς τῶν Ρωμαίων πολιτείας συγκεχυ- 

µένης οὔσης ἔκ τε βαρβάρων ἐπιδρομῆς καὶ ἐκ τῶν τοῦ Ιουστινιανοῦ 

μιαιφονιῶν καὶ τῶν τοῦ Φιλιππικοῦ ἀνοσιουργιῶν, οὗτος ὁ εἰρημένος 

άέων ὑπερεμάχει τῷ ᾿Αρτεμίω, ἐναντιούμενος Θεοδοσίω. κεἶχε δὲ 
συμφωνοῦντα αὐτῷ καὶ συντρέχοντα ᾽4ρτάνασδον, τὸν τῶν '4gue- 
νιάκων στρατηγόν. ὃν καὶ γαμβρὺν μετὰ τὸ βασιλεῦσαι αὐτὸν εἰς 

"Avvav τὴν θυγατέρα αὐτοῦ πεποίηκεν, προβαλλόμενος αὐτὸν καὶ 

κουροπαλάτην. 

Μασαλμᾶς δὲ χειµάσας ἐν τῇ ᾿άσία ἐξεδέχετο τὰς τοῦ 4έοντος 
ὑποσχέσεις' μηδὲν δὲ παρὰ 4έοντος δεξάµενος καὶ γνοὺς ὅτι ἐν- 

επαίχθη ὑπ αὐτοῦ. | ἐλθὼν εἰς τὴν "ABvOov ἀντεπέρασε λαὺν [κανὸν 

εἰς τὴν Θράκην καὶ ἐπὶ τὴν βασιλεύουσαν πόλιν ἀπεκίνησεν, γράψας 

x«i πρὺς Σουλεϊμὼν τὸν πρωτοσύμβουλον καταλαβεῖν μετὰ τοῦ προ- 

ἐτοιμασθέντος στόλου. | τῇ δὲ τε τοῦ 4ὐγούστου μηνὺς παρεκάθισε 
τὴν πόλιν ὁ Μασαλμᾶς λυμηνάµενος καὶ τὰ Θραᾳκῷα κάστρα. περι- 

χαρακώσαντες δὲ τὺ χερσαῖον τεῖχος ὥρυξαν φῶσαν μεγάλην καὶ 

ἐπάνω αὐτῆς περιτείχισµα στηθαῖον διὰ ξηρολίδου ἐποίησαν. τῇ δὲ 
α τοῦ Σεπτεµβρίου μηνὺς τῆς αἱ ὑνδικτιῶνος ἀνέβαλεν Ó χριστο- 
µόχυς Σουλεϊμὸν μετὰ τοῦ στόλου καὶ τῶν ἀμηραίων αὐτοῦ ἔχων 

παμµεγέθεις ναῦς καὶ πολεμικὰς κατήνας καὶ δρόµωνας τὺν ἀριθμὸν 
αω’. καὶ προσώρµισεν ἀπὺ τῆς Μαγναύρας ἕως τῶν Κυκλοβίου. 

μετὰ δὲ δύο ἡμέρας νότου πνεύσαντος, καὶ ἀπάραντες ἐκεῖθεν παρ- 

1 τῇ om. g. — 1 τῶν om. hx. — τοῦ om. gy. — εἰρημένος om. d. εὐσεβής 
(sv postea erasum) c. — 1. 8 hic Leo simulabatur et pro Artemio expugnabat A 
οὗτος ὁ {έων sigamvtvóusrog ὑπερεμάχει τῷ Αρτ. — 8 ὑπερμαχεῖ f, — Theodosio 
adversatus, quin, ut verum dicatur, ad se ipsum imperium transferre decertans; 
quod et fecit A. — 9 Αρτάβασδον em. — τὸν om. em. --- ἁρμενιακῶν h. — 
11 θυγατέραν f. — προβαλόμενος dhm. — 12 κοροπαλάτην y. — 18 Mdácelueg 
fhx Μέσελμες em. — 14 δὲ om.fh. — 15 adiens Abydum rursus transvexit A. 
cf. not. 8eq. — 16 γράφας] πάλιν y πάλιν fort. ad marg. adscr. aut. ut v. 14 
legeretur ὅτι πάλιν ἔνεπ. ὑπ᾿ αὐτοῦ aut e comi, pro πύλιν post 4βυδον v. 15. 
— Yi Σουλεϊμᾶν emz. — 19 τὴν πόλιν x Georg. Mon. p. 637 τῇ πόλει yz. — 
Μασαλμάς ἵ Mécaluag dh sime acc. c. Ἰέσελμες em. — 30 χρυσαῖον em. — 
foderunt in circuitu foveam prolixam et magnam et super eam sicci lapidis 
maceriam posuerunt À. — qoscav g qoogev εἰ φῶσσαν rell. — 21 αὐτοῦ c. — 

ἐποίησαν om. y. — 99 ivdixriovog h à rell. — af" oprv g. — 23 Σουλειμῶν 
dz. — 94 καὶ πολ. --- δρόµ. τὸν om. f. — κατίας egm. — πολεμικὰς κατήνας] 
scaphas sumptus vehentes A quare Combefis κατήνας δαπανηφόρους scrib. 
coniecit. sed cf. p. 397, 1. — ógoguorvag ehm. — τῶν ἀριθμῶν em. — 30 προσ- 
ώρμησεν em προσόρµησεν f προσώρμισαν h προσώρμησαν X προώρμισαν g. 
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έπλευσαν τὴν πόλιν. καὶ o( μὲν ἐπέρασαν εἰς τὰ Εὐτροπίου καὶ 
, , A , * - , , E ^ - , - 

Ανθημίου, οἱ δὲ εἰς τὰ τῆς Θράκης µέρη ἀπὸ τοῦ καστελλίου τῶν 

Γαλάτου καὶ ἕως τοῦ Κλειδίου προσώρµισαν. | τῶν δὲ μεγάλων 
πλοίων βεβαρηµένων ἐκ τοῦ φύρτου καὶ ἀργευομένων, νωτοφύλακες 

µέχρι τῶν x κατηνῶν ἀὀπέμειναν ἐχόντων ὀνὰ Q λωρικάτων πρὺς 

τὸ ταῦτα φυλάττειν. εὐδίας δὲ καταλαβούσης αὐτὰς ἐν τῷ ῥεύματι, 
καὶ τοῦ ΖΣτενοῦ μικρὺν πνεύσαντος, ὤθησεν αὐτὰς ἐπὶ τὰ ἔξω. Ó 
δὲ εὐσεβὴς βασιλεὺς παραχρῆμα τὰς ἐμπύρους ναῦς κατ αὐτῶν ἐκ- 

πέµψας ἀπὺ τῆς ἀκροπόλεως τῇ θΒεία συμμαχία πυριαλώτους αὐτὰς 
ἐποίησεν" || καὶ a( μὲν εἰς τὰ παράλια τείχη ἐμπυριζόμεναι ἀπερρί- 

φησαν., «( δὲ εἰς τὺν βυθὺν αὔτανδροι κατεποντίσθησαν, ἕτεραι δὲ 
µέχρι τῆς Ὀξείας καὶ Πλατείας νήσου Λλαυρζουσαι ἀπηνέχθησαν. 
ἐντεῦθεν οὖν o( μὲν τῆς πόλεως ΘΔάρσος ἔλαβον., οἱ δὲ πολέμιοι 
µεγάλως κατέπτηξαν τὴν τοῦ ὑγροῦ πυρὸς ἐγνωκότες ὁραστικωτάτην 

ἐνέργειαν ἐβούλοντο γὰρ τῇ αὐτῇ ἑσπέρα εἰς τὰ παράλια προσορµί- 

σαι τείχη καὶ τοὺς αὐχένας εἰς τὰς ἐπάλξεις ἐπιθεῖναι. ἀλλὰ τὴν 

βουλὴν αὐτῶν διεσκέδασεν ὁ θεὺς διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς πανάγνου 

Βεοτόκου. τῇ δὲ αὐτῇ vvxrl τὴν ἄλυσιν ἐκ τῶν Γαλάτου ὁ εὐσεβὴς 

βασιλεὺς μυστικῶς συνέστειλεν. οἱ δὲ ἐχθροὶ νοµέίσαντες. ὅτι βου- 

λόμενος αὐτοὺς δελεάσαι Ó βασιλεὺς ταύτην παρέστειλεν., οὐκ ἐτόλ- 

µησαν εἰσελθεῖν καὶ ὁρμίσαι ἔνδον τῶν Γαλάτου" | ἀλλ᾽ ἀναπλεύ- 
σαντες ἐν τῷ κόλπω τοῦ Σωσθενίου ἐκεῖ κατησφαλίσαντο r0 ἑαυτῶν 

πλώϊμον. | τῇ δὲ η΄ τοῦ Ὀκτωβρίου μηνὺς Βνήσκει Σουλεϊμάν, ὁ 
ἀρχηγὸς αὐτῶν, καὶ ἀμηρεύει Οὔμαρ. | χειμῶνος δὲ γενοµένου βαρυ- 
τάτου ἐν τῇ Θράκῃ. ὥστε τὴν γῆν ἐπὶ ἡμέρας ϱ' μὴ φαίνεσθαι ἐκ 
τῆς κρυσταλλωθείσης χιόνος, πλῆθος ἵππων τε καὶ καµήλων καὶ 

λοιπῶν ζώων τῶν ἐχθρῶν τεθνήκασιν. τῷ δὲ ἐαρινῶ καιρῷ κατ- 

έλαβε Σουφιὰμ μετὰ τοῦ ἐν 4ὐγύπτῳ κτισθέντος στόλου, ἔχων κατήνας 

σιτοφόρους υ΄ καὶ δρόµωνας. καὶ μαθὼν τὴν τοῦ ᾿Ρωμαϊκοῦ πυρὸς 
ἐνέργειαν καὶ παραδραμὼν τὴν Βιθυνίαν καὶ ἀντικρὺ περάσας εἰς 

2 Ανθημίου] Anthemii A Ανθιμίου codd. — 3 Γαλάτου ἈκΑ Γαλάτων gy. 
— κλιδίου y. — προσώρμησαν ΕΠΙΧ προσόρμησαν f. — 4 ἀργευομένων y ἆρ- 
γευόντων χα. — b κατήνων Íx κατίνων z κτηνῶν em. — λωρηκάτων h. — 
6 ταύτας C. — εὐδείας dfhm. — 7 Στενοῦ] νότου Comboefis καὶ due μικροῦ 
πγεύματος ἀντιπνεύσαντος Nic. — αὐτὰ em, — τὰ om. h. — 8 εὐσεβής om. 
4Α. — ἐμπόρους g ἐμπυρίους Georg. Mon. — 10 ἐποίησεν dA ἐποίησαν rell, 
— 11 κατεπόθησαν y. — 13 οὖν om. z. — θράσος y. — 15 γὰρ om. g. — 
16 ἐπιτιθέναι h. — 17 παναγίας g. — 18 εὐσεβῆς om. dA. — 19 βουλομένους 
ef. — 31 ὠρμῆσαι gy ὁρμῆσαι h. — τῶν] τοῦ h. — 22 κάµπῳ h. — 923 πλόϊ- 
μον h. — η xzA & y. — a) Σουλ. z. — Σουλεϊγμᾶν z. — 924 Οὖμαρ h. — 
25 ὥστε] οὔτε e οὔτε m. — ἐπὶ o ἡμέρας xz. — 25.206 ἐκ τοῦ κρυσταλ]ω- 
Φέντος y. y. — 21 ἐχθρῶν] ἐθνῶν m. — 38 Σοφιάµ Niceph. — κατίνας g. — 
29 v] y h. — δρόµονας hy. — 30 ἀντικρύ d ἄντικρυ hy ἄνεικρυς g  &vri- 
xovg Sine acc. c. 
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τὸν τοῦ Καλοῦ ᾽4γροῦ λιμένα προσώρµισεν. μετ οὐ πολὺ δὲ κατ- 
έλαβε καὶ 'ItlÓó μετὰ ἑτέρου στόλου κτισθέντος ἐν ᾽άφρικῇ ἔχων καὶ 
αὐτὺς κατήνας τξ΄ ἁρμαμέντον τε καὶ δαπάνας. ὁμοίως καὶ αὐτὸς 

τὸ αὐτὰ μεμαθηκὼς περὶ τοῦ ὑγροῦ πυρὺς προσώρµισεν εἰς τὸν 

Σάτυρον καὶ Βρύαν καὶ ἕως Καρταλιμένος. οἱ δὲ τῶν δύο στόλων 
τούτων αὐγύπτιοι καθ ἑαυτοὺς βουλευσάμενοι νυκτὸς τοὺς τῶν 

κατηνῶν σανδάλους ἄραντες ἐν τῇ πύλει προσδέφυγον τὺν βασιλέα 

εὐφημοῦντες. ὥστε ἀπὺ τῆς Ἱερείας ἕως τῆς πόλεως ὑλόξυλον φαί- 

γεσθαι τὴν θάλασσαν. μαθὼν δὲ δι αὐτῶν ὁ βασιλεὺς περὶ τῶν 
κρυπτοµένων δύο στόλων ἐν τῷ κόλπω, σίφωνας πυρσοφύρους κατα- 

σκευάσας εἰς δρόμωνάς τε καὶ διήρεις τούτους ἐμβαλὼν κατὰ τῶν 

δύο στόλων ἐξέπεμψεν. τοῦ δὲ θεοῦ συνεργήσαντος διὰ τῶν πφρεσ- 
βειῶν τῆς παναχράντου Θεοτόκου ἐπιτοπίως ἐβυθίσθησαν οἵ ἐχθρού 

καὶ λαβόντες τὰ σκῦλα o ἡμέτεροι καὶ τὰς δαπάνας αὐτῶν μετὰ 

χαρᾶς καὶ νίκης ὑπέστρεψαν. | ἔτι δὲ πάλιν τοῦ Μαρδασὸν ἀπὸ 

Πυλῶν σὺν τῷ στρατῷ τῶν ᾿4ράβων ἕως Νικαίας καὶ Νικομηδείας 
διατρέχοντος. οἱ ἐν τῷ 4ίβῳ καὶ Σόφωνι δίκην Μαρδαϊτῶν κρυπ- 

τόµενοι βασιλικοὶ ἄρχοντες καὶ τὰ πεζικὰ ἐξάπινα τούτοις ἐπιρρίπ- 
τοντες καὶ κλασµατίζοντες ἐκεῖθεν ἀποδρᾶσαι ἐποίησαν' καὶ λοιπὺν 
μικρᾶς ἀδείας τῆς περατικῆς παραλίου εὑρούσης., ἐκ τῆς πόλεως 

ἐξερχόμενα Ἰελάνδια πλείστας ἐκόμιζον δαπάνας' ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ 

ἁλιευτικὰ ἀγράρια εἴς τε τὰς νήσους καὶ τὰ περιπύλια τείχη ἀγρεύειν 

ἰχθύας οὐκ ἐκωλύοντο. λιμοῦ τε μεγάλου γεγονότος ἐν τοῖς "4ραψιν. 

πάντα τὰ ἀποῦθνήσκοντα ζῶα αὐτῶν κατήσθιον. ἵππους τε καὶ ὄνους 

5 καὶ καμήλους' φασὶ δέ τινες ὅτι καὶ ἀνθρώπους τεθνεῶτας καὶ τὴν 
ἑαυτῶν κόπρον εἰς τὰ κλίβανα βάλλοντες καὶ ζυμοῦντες ἤσθιον. 

ἐνέσκηψε δὲ εἰς αὐτοὺς καὶ λοιμικὴ νόσος καὶ ἀναρίθμητα πλήθη ἐξ 
αὐτῶν ὤλεσεν. συνῆψε δὲ πρὺς αὐτοὺᾳ πύλεμον καὶ τὸ τῶν Βουλ- 

γάρων ἔθνος, καί, ὥς φασιν oí ἀκριβῶς ἐπιστάμενοι, [Ori] xf 
χιλιάδας ᾿4ράβων κατέσφαξαν' καὶ πολλὰ αὐτοῖς συνέβησαν δεινὰ 

ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνω, ὥστε ἐπιγνῶναι αὐτοὺς τῇ πείρα, ὅτι ὁ θεὺς 

1 προσώρμησεν x προσώρµησαν em. — 3 'It/(8 f ΙΚίδ sime spir. ο ἸΙζίβ 
xz Ἰέξιδος Niceph. — 3 κατίνας g. — ἁρμαμέντων f. — 4 τὰ αὐτά] ταῦτα y. 
— προσώρμησεν xy. — 5 Κάρτα λιμένος hxA. — 7 κατηνῶν em κατήνων Ες 
xarívov g navium frumenta ferentium A. — 8 µέχρι y. — 10 σίφονας e. σιφό- 
νας m. — 11 Ógóuoveg codd. praeter g. — ἐμβαλὼν sec. ut. vid. manu corr. ex 
ἐκβαλών f. — 12 τῶν om. gx. — 18 παναγίας xz. — 15 Μαρδασάν ΥΑ  Mtg-- 
δασάν ch ἸΜερδασᾶν dg. — 17 4ιβῷ f. — 920 ἀδείας] aditu A. -- παρύλου 
em. — 21 πλείστας sec. m. hÀ πλεῖστα codd. — 33 ἀγριάρα ἔ ἄγρια em. — 
περιπόλεια Xy. — 38 μεγάλου om. g. — ysyovórog om. y. — 30 τὰ om. h. — 
27 ἀνέσκηψεν em ἐνέσκηψφεν f sed ἐ im lit. — 927.98 ἐξ αὐτῶν om. x. — 
98 móleuovy —29 φασιν om. y. — 39 ὅτι add. codd. sed delendum videtur. — 
xp] δώδεκα d. ι 
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καὶ ἡ παναγία παρθένος καὶ Βεομήτωρ φρουροῦσι τὴν πόλιν ταύ- 

την καὶ τὺ τῶν χριστιανῶν βασίλειον, καὶ οὐκ ἔστιν ἐγκατάλειψις 

τελεία Θεοῦ ἐν τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθεία. εἰ καὶ πρὺς 

βραχὺ παιδευόµεθα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 

᾿αράῤων ὀὄργηγὸς Οὔμαρος ἔτη 8. 
Se. ww. B. α. -δ. ww. 

Toro τῷ ἔτει Σέργιος, ὁ πρωτοσπαθάριος καὶ στρατηγὺς 
Σικελίας. ἀκούσας ὕτι o( Σαρακηνοὶ παρακαθέζονται τὴν βασιλεύου- 

σαν πόλιν ἔστεψεν ἐκεῖσε ἴδιον βασιλέα ἐκ τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ, 

ὀνόματι Βασίλειον. Κωνσταντινουπολίτην, υἱὸν Γρηγορίου τοῦ Ovo- 

µαγούλου. Τιβέριον αὐτὺν µετονοµάσας. ἐποίησε δὲ προβολὰς καὶ 
- (ü(ove ἄρχοντας μετὰ βουλῆς τοῦ προλεχθέντος Σεργίου. ὁ δὲ βασι- 
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λεὺς ταῦτα ἀκηκοὼς ἀποστέλλει Παῦλον., τὸν οἰκεῖον αὐτοῦ χαρτου- 

λάριον. προβαλύµενος αὐτὸν πατρίκιον καὶ στρατηγὺν «Σικελίας. 

παραδεδωκὼς αὐτῷ πρὺς σύναρσιν αὐτοῦ «σπαθαρίους δύο καὶ 
ὀνθρώπους ὀλίγους εἰς ὑπηρεσίαν αὐτοῦ» κελεύσεις τε πρὺς τοὺς 

ἄρχοντας τῶν δυτικῶν καὶ σάκραν απρὺς τὺν λαόν. καὶ διὰ νυκτὺς 

εἰσελθόντες εἰς ἐξελαστικὺν δρόµωνα ἐξῆλθον ἐπὶ τὰ µέρη Κυζί- 

κου. ἀπὺ «δὲ» τόπου εἰς τόπον. διά τε γῆς καὶ ΔΒαλάσσης τὴν 

πορείαν ποιησάµενοι ἐξάπινα τὴν «Σικελίαν καταλαμβάνουσιν. εἰδ- 

ελθόντων δὲ αὐτῶν ἐν Συρακούσῃ. ἤκουσε Σέργιος καὶ ἐξέστη καὶ 
τὴν ἑαυτοῦ ἐπιγνοὺς αἰτίαν προσέφυγεν εἰς τοὺς πλησιάζοντας τῇ 
Καλαβρία 4ογγιῤάρδους. τοῦ δὲ λαοῦ ἀθροισθέντος, καὶ τῆς σάκρας 

ἀναγνωσθείσης., καὶ Ov αὐτῆς πιστωθέντες. ὕτι καὶ rO βασίλειον 
συνίσταται. καὶ 7 πόλις εὐθυμοτέρα ἐστὶ περὶ τῶν ἐχθρῶν, καὶ τὰ 
περὶ τῶν δύο στόλων διηγησαµέβων αὐτοῖς, εὐθέως τὸν μὲν 4έοντα 
βασιλέα εὐφήμησαν, Βασίλειον δὲ róv Ὀνομάγουλον καὶ τοὺς ὑπ 

αὐτοῦ προχειρισθέντας ἄρχοντας δεσµίους τῷ στρατηγῷῶ παραδέδω- 

καν. αὐτὺς δὲ τὸν μὲν Βασίλειον σὺν τῷ µονοστρατήγῳ αὐτοῦ 

ἀπεκεφάλισεν, καὶ TOS κεφαλὰς αὐτῶν φουσκιάσας τῷ βασιλεῖ διὰ 

τῶν σπαθαρίων ἀπέστειλεν. τοὺς δὲ λοιποὺς τύψας καὶ κουρεύσας. 

1 παρθένος xzÀ θεοτόκος y. — 5 et Christianorum imperatorem A. — * 
8 θεοῦ τελεία g. — "7 0 om. z. — 9 £x τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ 0m. z. — 10 Ώνο- 
µαγούλου y. — 13 ἀκούσας g. — 14 soofalloutvog dgy. — πατρίαρον em. — 
15 σπαθαρίους — 16 eic ὑπηρ. αὐτοῦ add. ex A: datis in auxilium ei spatbariis 
duobus et in servitium eius perpaucis hominibus om. codd. — 16 τε cAÀ om. 
dyz. — 131 τῶν δυτικῶν μερῶν z -- 18 δρόµονα ἐξῆλθον h δρόμον" ἐξ. f 
δρόμον ἄνεξ. em, — ἐπέ] εἰς χε. — 19 δὲ add. ex A om. codd. — θαλάττης 
κε. -- 920 καὶ ἐξάπινα d. — 328 Καλαυρίᾳ d. — 24 πεισθέντες x. — ὅτι τὸ 
βασ. (om. καθ) xz. — 5 ἐχθρῶν] gentes (ἐδνῶν) A. — 960 ἡἠγησαμένων y δι: 
ηγησαμένου z. — 91 εὐφήμησαν βασιλέα h. — Ὀνομάγουλον y. — 21. 28 παρ) 
αὐτοῦ y. — 30 φουσκίσας Í φουρκίσας em φασκιώσας g σμυρνήσας d fusca 
condita A. 
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τινὰς δὲ καὶ ῥινοκοπήσας ἐξώρισεν. ἐντεῦθεν οὖν µεγάλη κατάστασις 

ἐν τοῖς δυτικοῖς ἐγένετο. «Σέργιος δὲ ὁ πφολεχθεὶς λόγον ἀπαθείας 

τὸν στρατηγὸν αἰτησάμενος καὶ λαβὼν ἐξῆλθε πρὸς αὐτόν" καὶ πάντα 
εἰρήνευσαν τὰ ἑδπέρια µέρη. [| 

Οὔμαρος δὲ κρατήσας τῶν ᾿4ράβων ἐπέτρεψεν ἀνακάμφαι τὸν 
Μασαλμᾶν. ἀποκινησάντων δὲ τῶν ᾽4γαρηνῶν τῇ τε τοῦ 4ὐγούστου 
μηνὺς μετὰ πολλῆς αἰσχύνης' ἐν γὰρ τῷ ἐκπορίξειν τὺν στόλον 
αὐτῶν λαϊλαψ ἐκ δεοῦ διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς Βεομήτορος ἐνσκήψας 

εἰ; αὐτοὺς τούτους διεσκόρπισεν" καὶ τοὺς μὲν ἐν Προκονήσῳ καὶ 

ταῖς Λοιπαῖς νήσοις, τοὺς δὲ ἐν τοῖς ᾿Αποστρόφοις καὶ ταῖς Λοιπαῖς 

ἀκταῖς κατεπόντισεν, ol δὲ περιλειφθέντες παρήρχοντο τὸ αἰγαῖον 

πέλαγος. καὶ ἄφνω ἐπῆλθεν αὐτοῖς Θεομηνία φοβερά: χάλαζα γὰρ 

᾿πύρινος κατελθοῦσα ἐπ᾽ αὐτοὺς τὸ ὕδωρ τῆς ΔΒαλάσσης καχλάσαι 

15 

20 

πεποίηκεν. καὶ τῆς πίσσης Λυθείσης, αὔτανδροι a( ναῦς εἰς βυθὺν 

κατηνέχθησαν:' δέκα δὲ µόναι καὶ αὗται προνοία Θεοῦ διασωθεῖσαι ἐξ 
αὐτῶν πρὺς τὺ ὀπαγγεῖλαι ἡμῖν τε καὶ τοῖς ᾽4ραψι τὰ μεγαλεῖα τοῦ 

δεοῦ τὰ γεγονότα εἰς αὐτούς' ἃς καὶ περιτυχόντες οἱ τῶν ἡμετέρων 
τὰς μὲν πέντε πιάσαι ἠδυνήθησαν., αἱ δὲ ἄλλαι πέντε ἀπεσώθησαν 
εἰς Συρίαν τὴν τοῦ Θεοῦ δυναστείαν ἀναγγελοῦσαι. | 

Tà à' αὐτῷ ἔτει σεισμοῦ μεγάλου γενοµένου ἐν Συρία. ἐκώλυ- 

σεν Οὔμαρ τὸν οἶνον ἀπὺ τῶν πόλεων, καὶ µαγαρίζειν τοὺς Χρι- 

στιανοὺς ἠνάγκαζξεν' καὶ τοὺς μὲν µαγαρίζοντας ἀτελεῖς ἐποίει. τοὺς 
δὲ μὴ καταδεχοµένους ἀνῄρει, καὶ πολλοὺς μάρτυρας ἀπειργάσατο, 
καὶ μὴ παραδέχεσθαι µαρτυρίαν Χριστιανοῦ κατὰ Σαρακηνοῦ ἐθέσπι- 

5 σεν. ἐποίησε δὲ καὶ ἐπιστολὴν δογματικὴν πρὺς 4έοντα vóv βασιλέα 
οἰόμενος πείσειν αὐτὸν τοῦ µαγαρίσαι. 

y. p. e. ιδ. 

Tovro τῷ ἔτει ἐτέχθη τῷ δυσσεβεῖ βασιλεῖ 4έοντι ὁ δυσσεβέ- 

1 τινὰς δὲ καὶ ῥινοκοπήσας om. d. — ῥινοκοπήσας] κουρεύσας c. — 5 Ante 
Οὔμαρος em inserunt haec: 0 δὲ Μέσεῖμες ἀπάρας ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου κατ- 
Ἠσχιμένος (1. κατησχυμένος) κατέλαβε τὴν «αμασκόν. εὗρε δὲ καὶ τὸν Μαροέν, 
τὸν αὐθέντην (αὐθέτην e) αὐτοῦ καὶ ἁμεριμνήν, τελευτήσαντος (1. τελευτή- 
σαντα). avr αὐτοῦ δὲ ἐκράτησεν Οὔὕμαρης (l Οὔμαρις) καὶ πάλιν ἀπέστειλε 
τὸν ΠΜέσελμε τοῦ πολιορκῆσαι τὸ Βυζάντιον διά τε γῆς καὶ Φαλάσσης. οὗτος ὁ 
Οὕμαφρης (Ὅμαρης e 1. Οὔμαρις) ἔσχατος víog τοῦ πτελαξήζ. — 0 Μάσαλμαν 
codd. praeler g. — Σαρακηνῶν Ag sed in mg. g: γρ. καὶ Αγαρηνῶν. — 8 αὐτοῦ 
z. — ἐκ τοῦ Θεοῦ y. — τῶν om. xz. — 9 Προικονήσω d Georg. Mon. p. 638. 
— 11 περιληφθέντες hy. — τὸ om. g. — Αἴγαιον g  Alyotov sine acc. ο αἴ- 
γεον dh αὐγίον wt vid. pr. m. f. Aiyiov em. — 14 ἐποίησεν d. — 15 μόνοι d 
µόνα em. — αὐταί dg αυται sine acc. et spir. ο ταῦτα em αὗται 8eC. m. € 
ταύται ut vid. f. — περισωθεῖσαι y. — 19 ἐν Συρία y. — ἀναγγελοῦσαι] an- 
nuntiaturae A ἀναγγέλουσαι fz ἀναγγέλλουσαι dem ἀγγέλλουσαι c. — 21 Ov- 
µαρ eh. — µαγαρίξει em. — 27 ιδ] à codd. — 38 δυσσεβεῖ om. gÀ. — 
ὁ Om. κα, 

cf, Niceph. Brev, 
p. 55 
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στερος αὐτοῦ υἱὺὸς Κωνσταντῖνος καὶ τοῦ ᾽άντιχρίστου πρόδρομος. 

τῇ δὲ κε τοῦ «4{εκεμβρίου μηνὸς Μαρία, ἡ γυνὴ Aéovrog, ἐστέφθη 

ἐν τῷ τρικλίνω τοῦ «4ὐγουστέως, xal προῇλθεν ἔμπρακτος µόνη 

χωρὶς τοῦ ἀνδρὺς ἐν τῇ µεγάλῃ ἐκκλησία, καὶ εὐξαμένη πρὺ τῆς 
εἰσόδου τοῦ θυσιαστηρίου μετῆλθεν εἰς rov µέγαν βαπτιστῆρα, προ- 

εισελθόντος τοῦ ἀνδρὺς αὐτῆς μετ ὀλίγων οἰκειακῶν ἀνθρώπων 

αὐτοῦ. ἔνθα βαπτίόαντος Γερμανοῦ τοῦ ἀρχιερέως τὺν τῆς κακίας 

τε καὶ βασιλείας αὐτῶν διάδοχον Κωνσταντῖνον, δεινόν τι καὶ δυσ- 

ὤδες ἐκ νηπιότητος αὐτοῦ προεσήµανται τεκµήριον, ἀφοδεύσαντος 

αὐτοῦ ἐν τῇ ἁγία κολυμβήθρα. ὥς φασιν οὗ ἀκριβῶς αὐτόπται 

γεγονότες. ὥστε φάναι Γερμανὺν τὺν ἁγιώτατον πατριάρχην προ- 

φητικῶς. ὅτι "μεγίστου κακοῦ Χριστιανοῖς καὶ τῇ ἐκκλησία δι αὐτοῦ 

μέλλοντος γίνεσθαι τὸ σημεῖον τοῦτο πέφυκεν.’ τοῦτον οἱ προύχοντες 
τῶν θεμάτων καὶ τῆς συγκλήτου βαπτισθέντα ἀνεδέξαντο. μετὰ δὲ 

τὴν Βείαν λειτουργίαν ἔμπρακτος ἡ αὐγούστα Μαρία ἀνέκαμψε σὺν 
τῷ υίῷ βεβαπτισμµένῳω ὑπατείαν δοῦσα ἀπὺ τῆς ἐκκλησίας ἕως τῆς 
Χαλκῆς πύλης τοῦ παλατίου. 

| Τῷ à' αὐτῷ ἔτει Νικήτας ὁ Βυλινίτης γράφει πρὺς ᾽Αρτέ- 
µιον ἐν Θεσσαλονίκῃ, ὥστε ἀπελθεῖν αὐτὸν πρὺς Ίέρβελιν, ὕπως 

μετὸ συμμαχίας Βουλγαρικῆς ἔλθῃ κατὰ 4έοντος. ὁ δὲ ὑπακούσας 

ἀπῆλθε καὶ δίδωσιν αὐτῶ στρατὺν καὶ ν΄ κεντηνάρια χρυσοῦ. καὶ 
ταῦτα λαβὼν ἐπὶ Κωνσταντινούπολιν ἔρχεται. τῆς δὲ πόλεως τοῦτον 
μὴ δεξαµένης. οἱ Βούλγαροι τοῦτον τῷ 4έοντι παρέδωκαν καὶ φιλο- 

φρονηθέντες ὑπ αὐτοῦ ὑπέστρεφαν. ὁ δὲ βασιλεὺς τοῦτον σὺν τῷ 
ἘΞυλινίτῃ ἀνεῖλεν, δημεύσας καὶ τὴν τοῦ Ἐυλινίτου οὐσίαν µαγίστρου 

αὐτοῦ ὑπάρχοντος καὶ πολλὴν κεκτηµένου" ὁμοίως δὲ καὶ Σισίννιον 
τὺν πατρίκιον. TO ἐπίκλην ᾿Ρενδάκιν οἳ Βούλγαροι ἀπεκεφάλισαν ὡς 

συνόντα τῷ ᾿4ρτεμίῳ, καὶ τὺν ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης προ- 
έδωκαν τῷ βασιλεῖ, καὶ ἀπεκεφαλίσθη σὺν τῷ ᾽Αρτεμίω. ὑὁμοίως καὶ 
Ἰσόην τὸν πατρίχκιον καὶ κόμητα τοῦ Ὀψικίου καὶ Θεόκτιστον πρωτο- 

2 κε Υ κα Xx — ἄεκεμβρίου Α Ὀκτωβρίου codd. — τοῦ 4έοντος y. — 
8 τρικλείνω xy. — ἐμπράκτως 5 ἔμπρακτως c. — ὕ τοῦ ἁγίου ΔΒυσιαστηρίου xz 
ἁγίου om. ΥΑ. — βαπτιστῆραν g. — προσελθόντος h. ---8τιΥ τε xz. — 10 ὄκρι- 
βεὶς y. — 12. 13 μέλλοντος (-τα h) δι αὐτοῦ z. — γενέσθαι h, — 15 ἐμπράκτως z. 
— αὐγοῦστα g. — 10 βαπτισµένω y βαπεισαμένῳ xz. — ὑπατίαν dy. — δούς c. 
— 11 τοῦ παλατίου om. Α. — 19 TéofgeAliv hmx Τερβέλιον g. — 20 κατά] µετά 
g. — 21 ad Terbelin abiit A, — 292 τοῦτον] id A. — 26 ὁμοίως δέ om. A. — δὲ 
26. καὶ τὸν πατρ. d. — Σισίνιον z. — 97 τὸν ἐπίκλην d. — Ῥενδάκιν x Ῥενδάκην 
yz Rhendacium Α. — 928 τῷ om. xz. — καὶ τὸν d9z. — 29 σὺν τῷ Αρτεμίῳ om. g.— 
29 τῷ βασιλεῖ] Leoni principi A. — 30 "Ic. τὸν πατρ. dy τὸν om. ez, — καὶ Θεόκτι- 
ero» — p. 401, 1 τειχίου post Ῥενδάκι»ν v. 97 inserit g. — Θεόκτιστον yÀ Niceph. 
Θεόγνωστον xz. — τὸν mor, f. — πρωτοασηκρήτη»ν f πρωτοασηκρίτην d πρωτοασι- 

τ 
κρίτην Ἶν πρωτοασηκρέτιν ο πρωτοασηκρη g πρωτοαδσικρήτην e πρωτοαδοικρίτην m. 
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ασηκρφήτην, καὶ Νικήταν rov "άνθρακα καὶ ἄρχοντα τοῦ τειχίου 
ὡς φίλους καὶ συνδρόµους αὐτοῦ. ἀπέχατεινεν' τοὺς δὲ λοιποὺς ῥίνο- 

τοµήσας καὶ δηµεύσας ἐξώρισεν. | 

Κόσμου ΊΤῆς Θείας  'Pouaíov Αράβων  Κωνσταντ.  Ἱεροσολύμων A. M. 0818 
6. Fn σαρκώσεως βασιλεὺς ὀρχηγὸς  ἐπίσόκοπος ἐπίσκοπος 

Sep. ἔτη qu. ἄέων "Itió l'eguetvóg Ἰωάννης 
ἔτη κ”. ἔτη d. Ey κε’. ἔτη X. 

. a. €. uw. 

| Toóro τῷ fre ἰνδικτιῶνος y, τῇ ἡμέρα τοῦ πάσχα, ἐστέφθη "t Nie tirer 

10 Κωνσταντῖνος ὑπὺ Aíovrog, τοῦ πατρὺς αὐτοῦ, ἐν τῷ τριβουναλίω 556 v 

τῶν (0. ἀὀκουβίτων, τοῦ µακαρίου Γερμανοῦ τοῦ πατριάρχου ποιή- 

σαντος τὰς πρὺς συνήθειαν εὐχάς. 

Τῷ à' αὐτῷ ἔτει ἀπεβίω Οὔμαρος, ó τῶν ᾽άράβων ἀμηρεύσας 
ἔτη β καὶ µῆνας Ó', καὶ ἀμηρεύει Ἰζξίδ. τούτῳ φύεται ἐν ΙΠερσίδι «i1 Β 

16 τύραννος ὀνόματι καὶ αὐτὺς Ifló Μοναλαβί: καὶ συναπῆλθον αὐτῷ 
πολλοὶ τῆς Περσίδος' πέµψας δὲ ἸΙζδ τὺν Μασαλμᾶν ἀνεῖλεν αὐτὸν 

καὶ τὴν Περσίδα ὑπέταξεν. 

KOUNS E κα. A. M. 6213 

Τούτω τῷ irt ἀνεφάνη τις Σύρος ψευδόχριστος καὶ ἐπλάνησε 

90 τοὺς Εβραίους λέγων ἑαυτὺν εἶναι τὺν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ Oto. 

€. y. *-. εξ. A. M. 6214 

Tovro τῷ ἔτει ἠνάγκασεν ὁ βασιλεὺς τοὺς Εβραίους καὶ τοὺς 

Μοντανοὺς βαπτίεσθαι. of δὲ ἸΙουδαῖοι ἀπροαιρέτως βαπτιζόμενοι 
ἀπελούοντο τὺ βάπτισμα καὶ ἐσθίοντες μετελάμβανον τὴν ἁγίαν 

25 δωρεὸν καὶ ἔχραινον τὴν πίστιν. οἳ δὲ Μοντανοὶ διαμαντεύσαντες 
ἑαυτοῖς καὶ ὁρίσαντες ἡμέραν εἰσῆλθον εἰς τοὺς ὡρισμένους οἴκους 

τῆς πλάνης αὐτῶν καὶ κατέκαυσαν ἑαυτούς. 

-- 

ζ. 0. 9. uw. A. M. 6215 

Tovro τῷ ἔτει ἸΙουδαῖός τις ὁρμώμενος ἀπὺ αοδικείας τῆς 

30 παραλίου Φοινίκης, γόης. ἐλθὼν πρὺς "Itl ἐπηγγείλατο αὐτῷ ἔτη μ΄ 

1 τοῦ τειχίου cy τοῦ τείχους dz  Titichei A τῶν τειχών Niceph. — 
9 ἀπέκτειραν g. -- 64 ᾿Αζίδ y Afra Const. Porph. de adm. imp. cp. 22. — 

85 Ε΄ om. efh. — 9 /vdiwrióvoc h . rell. — iy' g. — 10 αὐτοῦ om. xz. — 
τριβουναλλίω g. -- 11 ἀκουβήτων f. — 19 πρὸς συνήθεις z. — 13 ὁ r. 4ρ. 
ἀρχηγὸς ἀμηρεύσας d. — 14 Ἴξιδ ubique fere f. sine acc. ex. — τοῦτο y. — ἐν 
Περσίδι om. h. — 15 Μουάλαβι em MovoAa(g h  Moalabe A. — 16 Μάσαλ- 
pav codd. praeler g. — τοῦτον ἀνεῖλεν m. — αὐτόν om. y. — 19 ἐφάνη mxz. 
— 99 ἠνάγκαξεν xz. — τοὺς Εβραίους d τοὺς om. rell. — 98 Μωντάνους y 
ΠΜΜουντανους sime acc, c. — 25 Movreavoéí dm  Movt&ro: ef ἸΜουντανοι sine 
acc, c, — 925—9 διαμαντεύσαντες--- καὶ ὀρίσαντες — εἰσῆλθον --- καὶ κατέκαυσαν 
ΧΥΑ διεμαντεύσαντο -- καὶ ὡρίσαντο — καὶ εἰσελθόντες --- κατέκαυσαν 7. — 96 
ἑαυτοῖς z (avrovg xy. — ὑρισμένους hy. — 38 τη] εθ΄ g. — 80 παράλου dy. 
— .yong om. y. 

TukoPHAXIS CHRON, IL. 26 



615 B 

3537 P 

402 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

κρατήσειν τῆς ᾿᾽4ράβων ἀρχῆς., εἰ τὰς iv ταῖς ἐκκλησίαις τῶν Χρι- 

στιανῶν ἐν πάσι τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ τιµωμένας σεπτὰς εἰκόνας καθέλῃ. 

τούτω πεισθεὶς ὁ ἀνόητος 'IflÓ δόγμα καθολικὺν ἐψηφίσατο κατὰ 
- Lj ΄ ΄ , » 3 ^ , - , . - ᾿ --— - 

[τῶν ἁγίων εἰκόνων" ἀλλὰ χάριτι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ 

καὶ ταῖς πρεσβείαις τῆς ἀφθόρου μητρὺς αὐτοῦ καὶ πάντων τῶν 

ἁγίων τῷ αὐτῷ ἔτει τέθνηκεν Ἰζίδ, οὐδὲ ὀκουσθῆναι φδάσαντος 
τοῖς πολλοῖς τοῦ σατανικοῦ αὐτοῦ δόγματος. μεταλαβὼν δὲ ταύτης 

τῆς πικρᾶς καὶ ἀθεμίτου κακοδοξίας 4έων ὁ βασιλεὺς πολλῶν κακῶν 

ἡμῖν αἴτιος γέγονεν. εὗρὼν δὲ ὑμόφρονα τῆς ἀπαιδευσίας ταύτης 

Βησήρ τινα robvoue, γενόμενον μὲν ἀπὺ Χριστιανῶν αἰχμάλωτον 

ἐν Συρία, ἀποστάντα δὲ τῆς εἰς Χριστὺν πίστεως καὶ ποιωθέντα 

τοῖς ᾿4ράβων ὀόγμασιν, οὐ πρὺ πολλοῦ δὲ χρύνου ἀπελευθερωθέντα 
τῆς ἐκείνων δουλείας καὶ καταλαβόντα τὴν Ρωμαίων πολιτείαν' διὰ 

ῥώμην δὲ σώματος καὶ ὁμόνοιαν τῆς κακοδοξίας ἐτιμήθη παρὰ τοῦ 
αὐτοῦ 4έοντος' ὕστις καὶ συνασπιστὴς τοῦ μεγάλου κακοῦ τούτου 

Ἰγέγονε τῷ βασιλεῖ. συνεφρόνει δὲ κακῶς αὐτῷ καὶ ὁ πάσης ἆκα- 

A. M. 6216 
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Βαρσίας ἀνάπλεως καὶ συντρύφω ἀπαιδευσίᾳ συζῶν Νακωλείας Ó 

ἐπίσκοπος. 

᾿ράβων ἀρχηγὸς Ἰσὰμ ἔτη i97. 
y. α. d. a9. 

Τὰ περὶ τοῦ µακαρίου Στεφάνου, τοῦ πάπα '"Póugs, ὕπως τε 

ἔφυγεν ἐν Φραγγικῇ καὶ ἐσώθη, λέξων ἔρχομαι, 

Οὗτος ὁ ὀοίδιμος Στέφανος πολλὰ κακὰ ὑπέστη ὑπὺ ᾽{στούλ- 
- L4 ^ - , ^ * DN - , 

qov, τοῦ ῥηγὺς τῶν {ογγιῤάρδων. προσφυγὼν δὲ τοῖς Φράγγοις 

ἐπὶ Πιπίνου προοίκου καὶ ἐξάρχου τῆς διοικήσεως τῶν ὕλων πραγµά- 

των καὶ τοῦ τῶν Φράγγων ἔθνους' ἔθος γὰρ ἦν αὐτοῖς τὸν κύριον 

αὐπῶν, ἤτοι ror ῥῆγα. κατὰ γένος ἄρχειν καὶ μηδὲν πράττεν d 

διοικεῖν. πλὴν ἀλόγως ἐσθίειν καὶ πίνειν, oixot τε διατρίβειν καὶ 

κατὰ Μάϊον µήνα πρώτῃ τοῦ μηνὺς προκαθέζεσθαι ἐπὶ παντὺς τοῦ 

92 αὐτοῦ Om. y αὐτῶν C. — καθέλει dem καθελεῖ fh καθελει sine acc. 
ο, — 8 τοῦτο hy. — 4 ἁγίων xol σεπτῶν εἰκόνων xz καὶ σεπτῶν Om. yÀ. — 
6 αὐτοῦ om. g. — 8 πικρᾶς καὶ ἀθεμέου yA ἀθεμίου καὶ πικρᾶς xz. — 
9 αἴτιος ἡμῖν Xz. — τῆς ἀπαιδενσίας Om. y. — 10 Βασήρ f Bisir A. — μὲν 
om. d. — 13 καταλαβών y. — τὴν τῶν Χριστιανῶν πολιτείαν d. — 14 δέ] τε 
y. — 17 ἀπαιδευσίας gy. — ουνζῶν h. — συζ. Κωνσταντῖνος ὁ N«x. ἐπ. d 

Κωνσταντῖνος om. eliam A, —  NexoAtíag codd. praeter g. — v. 19 om. codd. 
— v. 20 om. m in mg. pr. m. adscr. g. — v. v. 31 et 22 litteris paullo maio- 
ribus scripti in Ὠτοκ om. Α, Omnia quae sequuntur usque ad p. 403, 23 non a 
Theophane scripta esse sed scholion ad p. 403, 29 adscriptum in textum irrepsisse 
apparet. Anno 6234 (p. 418, 11) inserit Anastasius. — 21 τοῦ ante πάπα 
Om. z. — πάππα g. — τε] ys c om. y. — 29 sí; Φραγγικήν z. — ἐσώθην g. 
— 953 Ασταλφοῦ g. — 95 ἐπὶ πίνου codd. praeter g. — ἐξάρχοντος y. — 926 xal 

τ ', 

om. À. — 98 πηναλόγως g. — 99 πρώτην efhx πρω g. — προκάθεσδαι c. 

e 
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ἔθνους xal προσκυνεῖν αὐτοὺς καὶ προσκυνεῖσθαι ὑπ αὐτῶν καὶ 
δωροφορεῖσθαι τὰ κατὰ συνήθειαν καὶ ἀντιδιδόναι αὐτοῖς καὶ οὕτως 

ἕως τοῦ ἄλλου Μαΐου καθ’ ἑαυτὸν διάγειν. ἔχει δὲ τὺν λεγόμενον 

πρύοικον γνώμῃ ἑαυτοῦ καὶ τοῦ ἔθνους διοικοῦντα πάντα τὰ πράγ- 

µατα. ἐλέγοντο δὲ οἳ ἐκ τοῦ γένους ἐκείνου καταγύµενοι κριστά- 
ται, ὃ ἑρμηνεύεται τριχοραχάται" τρίχας γὰρ εἶχον κατὰ τῆς ῥάχης 

ἐκφυομένας, ὡς χοῖροι. ὃ γοῦν εἰρημένος Στέφανος τῇ ὠμότητι 

τοῦ ᾿4στούλφου βιασθεὶς καὶ ἀβουλία, ἅμα δὲ καὶ ἐπιτραπεὶς παρ᾽ 
αὐτοῦ ἀπελθεῖν εἰ, Φραγγικὴν καὶ ποιῆσαι 0 ἂν δύνηται, ἐλθὼν 

χειροτονεῖ τὸν Πίπινον ἄνδρα τὺ τηνικαῦτα λίαν εὐδόκιμον, προϊστά- 

µέενον ἅμα καὶ τῶν πραγµότων ἀπὺ τοῦ ῥηγὺς καὶ προπολεµήσαντα 

τοὺς περαιωθέντας "4ραβας ἀπὺ τῆς ᾽Αφρικῆς ἐπὶ τὴν Σπανίαν, τοὺς 
καὶ κρατήσαντας ἕως τοῦ νῦν τῆς αὐτῆς Σπανίας, δοκιµάσαντας δὲ 

καὶ κατὰ τῶν Φράγγων παρατάξασθαι. οἷς ἀντιταξάμενος σὺν τῷ 

πλήθει ὁ αὐτὸς Πίπινος κτείνει μὲν καὶ αὐτὸν τὺν ἔξαρχον τοῦ 
ἔθνους ᾽4βδεραχμάν, συναναιρεῖ δὲ καὶ πλῆθος οὐκ εὐαρίθμητον 

παρὰ τὺν ᾿Ηριδανὺν ποταµόν. καὶ δαυμάζεται καὶ φιλεῖται παρὰ 
τοῦ ἔθνους, οὐ µόνον διὰ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ δι ἄλλα προτερήματα, 

καὶ προηγεῖται τοῦ ἔθνους πρῶτος οὐ κατὰ γένος, Λλύσαντος αὐτὺν 

τῆς ἐπιορκίας τῆς πρὸς τὸν ῥῆγα τοῦ αὐτοῦ Στεφάνου, καὶ ἄπο- 
κείραντος τὺν πρὺ αὐτοῦ ῥῆγα καὶ ἐν μοναστηρίῳ μετὰ τιμῆς καὶ 
ἀναπαύσεως περιορίσαντο». οὗτος Ó Πίπινος δύο υἱοὺς ἔσχεν, Kd- 

ρουλον καὶ Καρουλόμαγνον. τὺν ἀδελφὺν αὐτοῦ. 

Ίῷ à αὐτῷ ἔτει ἀπεβίω Ἰξίδ. ὃ τῶν ᾿4ράβων ἀμηρεύσας ἔτη 
ὁ’, καὶ ἀμηρεύει Ἰσάμ. Ó τούτου ἀδελφός, καὶ ἤρξατο κτίζειν κατὰ 
χώραν καὶ πόλιν παλύτια καὶ κατασπορὰς ποιεῖν καὶ παραδείσους 

καὶ ὕδατα ἐκβάλλειν. καὶ ἐπεστράτευσε [1δῆ] τὴν ᾿Ρωμανίαν, καὶ δει Β 
πολλοὺς τῶν σὺν αὐτῷ ἀποβαλὼν ὑπέστρεψεν. 

Στέφανος δέ, ὁ πάπας ᾿Ρώμης., προσέφυγεν εἰς τοὺς Φράγγους. 

1 xal om. dh. — καὶ προσκυνεῖν αὐτούς 0m. y. — προσκυνεῖν τε d. — 8 ἔχειν 
hA. — 4 τὰ πράγματα πάντα xz. — ὅ oí om. g. — 6 0 καὶ fou. y. — tet- 
χοραχᾶται dy sime acc. c. — 8 Ἀστάλφου g. — 9 ἄν] dv codd. — 10 Πιπίνιον f. 
— λίαν om, x, — 12 "Taxavíav f. — 18 Ἰσπανίας f Ἱσπανίας e. — 16 ᾿βδεραχμᾶν d 
Αβδεραχᾶμ g Αβδεραχάμ em. — Abderaehman enim filius Mahuhi principatum 
huius tenebat gentis À. — 17 Ἡριδανὸν g Ἠρίδανον dh. Ἠριδανον sine acc. ο 
Ιρίδανον y Rhodanum A. — 19 οὐ κατὰ γένος] non ignobiliter (ovx ἀγεννῶς) 
A sed cf. p. 402, 27, — 22 Κάρονλλον z. — 93 Καρουλομάγνον cem Kagoviló- 
µαγνον z. — 94 ὁ τῶν Ao. ἀρχηγὸς ὤμηρ. d. — 36 παλάτιον g. — 27 χθή 
ehm eras, im c. quid sibi velit mescio, misi fort. aut. nomen ducis exercitus 
Arabum corruptum subest, aut ZXO., ad praecedentem narrationem in mg. adscr. 
male lectum ct. perperam hic interpolatum cst, 

οὐ" 
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“Ρώμης ἐπίσκοπος Γρηγόριος ἔτη 8’. 
9’. «d. τα. κ. 

Tovro τῷ ἔτει ἤρξατο Ó δυσσεβὴς βασιλεὺς 4έων τῆς κατὰ 
τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων καθαιρέσεως λόγον ποιεῖσθαι. καὶ 

μαθὼν τοῦτο Γρηγόριος, ὁ πάπας "Ρώμης, τοὺς φύρους τῆς Ἰταλίας 

καὶ ᾿Ῥώμης ἐκώλυσε γράψας πρὺς 4έοντα ἐπιστολὴν δογµατικήν, μὴ 
δεῖν βασιλέα περὶ πίστεως Λόγον ποιεῖσθαι καὶ καινοτομεῖν τὰ ἀρ- 

χαΐῖα δόγματα τῆς ἐκκλησίας. τὰ ὑπὺ τῶν ἁγίων πατέρων ὄδογμα- 

τισθέντα. 

Τῷ Ó αὐτῷ ἔτει καὶ ὁ χείμαρρος πλημμυρήσας εἰσῆλθεν εἰς 

Ἔδεσαν τὴν πύλιν καὶ πολλοὺς ἠφάνισεν. 

v 0 y. B. ιβ. κα. 

Tovro τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε Μασαλμᾶς τὴν Καισάρειαν Καππα- 
δοκίας καὶ παρέλαβεν αὐτήν. καὶ γέγονε Θανατικὺν ἐν Συρία. καὶ 

αἳ κάµηλοι τοῦ πρωτοσυμβούλου ἐκάησαν εἰς róv ἅγιον ᾿Ηλίαν. 

Μαυΐας δέ, ὁ υἱὸς "ocu, ἐπεστράτευσε τὴν ᾿Ρωμανίαν καὶ ἐμπερι- 
πατήσας ὑπέστρεψεν. 

| Ἐν αὐτῷ δὲ τῷ ἔτει, ὑνδικτιῶνος Β΄. ὥρα θέρους, ἀτμὶς ὡς ἐκ 

καµίνου πυρὺς ἀνέβρασεν ἀναμέσον Θήρας καὶ Θηρασίας τῶν νήσων 

ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς Δαλάσσης ἐπὶ ἡμέρας τινάρ, καὶ κατὰ βραχὺ 
παχυνοµένη καὶ ἀπολιθουμένη τῇ ἐξάψει τῆς πυρώδους ἐκκαύσεως, 
ὕλος Ó καπνὺς πυροφανὴς ἐδείκνυτο. τῇ δὲ παχύνητι τῆς γεώδους 

οὐσίας πετροκισσήρους μεγάλους ὡς λόφους τινὰς ἀνέπεμψε καθ᾽ 

ὕλης τῆς μικρᾶς ᾽σίας καὶ 4έσβου καὶ ᾽ἀβύδου καὶ τῆς πρὺς 9d- 
Λλασσαν Μακεδονίας. ὡς xav τὺ πρόσωπον τῆς ΔΒαλάσσης ταύτης 

κισσήρων ἐπιπολαζόντων γέμειν' μέσον δὲ τοῦ τηλικούτου πυρὺς 
νῆσος ἀπογεωθεῖσα τῇ λεγομένῃ Ἱερᾷ νήσω συνήφθη., µήπω ro πρὶν 

οὖσα. ἆλλ᾽ ὡς αἲ προρρηθεῖσαι νῆσοι. Θήρα τε καὶ Θηρασία ποτὲ 
ἐξεβράσθησαν. οὕτω καὶ αὕτη νῦν ἐπὶ τῶν χρόνων τοῦ θεομάχου 

v. v. 1 et 2 om. À. — 3 4έων ὁ δυσσεβὴς βασιλεύς d ὁ δυσσεβὴς 4έων 
0 βασιλεύς y. — 5 πάππας g. — 8 dogmata ecclesiae catholicae A. — ἁγίων 
om. h. — 10 τῷ à' αὐτῷ —11 ἠφάνισεν om. dA, — 11 Αἴδεσαν ch Ἔδεσσαν 
m. — 12 κα] κδ g τα c. — 13 Mdácoàlpeg codd. praeler g. — 14 καὶ γέ- 
yove — 15 ̓ Ηλίαν om. dA. — 15 Ἠλίαν h sine spir. c. — 16 Maviíag em. — ὁ 

om. f. — 'Io&g em. — τῇ Ῥωμανίᾳ em. -— 18 P. codd. —- 18.19 ὡς ἐκ xag. 
dzA ὡς om.cy. — 19 ἀνέβρασεν post Θηρασίας repetit ο. — 19. 20 Θηρ. ἐκ 
τοῦ βυθοῦ τῶν νήσων τῆς Θα]. xz. — 21 ἀπολ]. τῇ πυρώδη ἐκκαύσει d, — 
ἐξάφει f sed sw sec. m. im lit. ἐξαύσει em ἐκκαύσει xz cf. Niceph. 1. |. — 
πυρόδου em πύροδου ut vid. f. — ἐκκαύσεως] φλογώσεως z. — 99 προφανής 
gx προσφανείς h. — 23 πετροκισσίρους dy πετροκισσούρους g. — λόφους y 
cumulos À λίθους xz. — ἀνέπεμφε] transmisit A ἀναπέμψαι codd, —. 26 κισ- 
σίρων dgy. — καὶ ἐπιπολ. f. — 97 τῇ Ἱερᾷ Àtyop. νήσω xz. — 38 af προρρ. 
νῆσοι zÀ νῆσοι om. xy. — tt Om. y. — mort] τότε h. — 39 ταύτη y. 
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Ἑλλαδικοί τε καὶ o( τῶν Κυκλάδων νήσων Κοσμᾶν τινα συνεπύµε- 

Ελλαδικῶν., ἡγεῖτο τῆς στρατιᾶς. καὶ Στέφανος: oi 
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Αέοντος. ὃς τὴν κατ αὐτοῦ θείαν ὀργὴν ὑπὲρ ἑαυτοῦ λογιδάµενος ̂  
ἀναιδέστερον κατὰ τῶν ἁγίων xal σεπτῶν εἰκόνων ἤγειρε πόλεµον. | 

σύμμαχον ἔχων Βησὴρ τὸν ἀρνησίθεον καὶ τῆς ἴσης ἀλογίας ἐφάμιλ- 

Aov. ἄμφω γὰρ ἀπαιδευσίας ἦσαν ἔμπλεοι καὶ πάσης ἀμαθίας. εξ 

js τὰ πολλὰ τῶν κακῶν ἔρχεται. οἳ δὲ κατὰ τὴν βασιλίδα πόλιν 

ὄχλοι σφόδρα Λλυπούμενοι ἐπὶ ταῖς καιναῖς διδασκαλίαις αὐτῷ τε 625 Ἡ 

ἐμελέτων ἐπελθεῖν καί τινας βασιλικοὺς ἀνθρώπους ἀνεῖλον καθελόν- | 

τας τὴν τοῦ κυρίου εἰκόνα τὴν ἐπὶ τῆς μεγάλης Χαλκῆς πύλης, ὡς ; 

πολλοὺς αὐτῶν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας τιμωρηθῆναι μελῶν ἐκκοπαῖς καὶ 

µάστιξι καὶ ἐξορίαις καὶ ζηµίαις. µάλιστα δὲ τοὺς εὐγενείαᾳ καὶ λόγω 
διαφανεῖς' ὥστε καὶ τὰ παιδευτήρια σβεσθῆναι καὶ τὴν εὐσεβὴ παί- 

δευσιν τὴν ἀπὺ τοῦ ἐν ἁγίοις Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου καὶ µέχρι 

νῦν κρατήσασαν., ἧς καὶ μετὰ ἄλλων πολλῶν καλῶν καθαιρέτης ὃ 

σαρακηνόφρων οὗτος 4έων γέγονεν. | ἐν τούτοις οὖν θείῳ κινού- καν — 
µενοι GjAo στασιάζουσι xov! αὐτοῦ µεγάλῃ ναυμαχία óvugarvioavree 

vov ἔχοντες εἰς τὸ στεφθῆναι, ᾽Αγαλλιανὺς δέ. τουρµάρχης τῶν | 

€ xal προσπελά- 

σαντες τῇ βασιλίδι πόλει ej τοῦ ᾽πριλλίου μηνὺς τῆς & (vóuxrcOvog 

ἠττῶνται συμβαλόντες τοῖς Βυζαντίοις, ἐμπρησθέντων αὐτῶν τῶν 

νηῶν τῷ σκευαστῷ πυρί. καὶ οἱ μὲν βυθίζονται περὶ τὸν λάκκον, 
ἐν οἷς καὶ ἶ ᾿4γαλλιανὺς ἔνοπλον ἑαυτὸν ἐπόντωσεν. οἱ δὲ ζῶντες τῷ 

κρατοῦντι προσρύονται. καὶ ἀποτέμνονται τὰς κεφαλὰς Κοσμᾶς τε 69i 

καὶ Στέφανος. | αὔξει δὲ τῇ κακία 4έων ὁ δυσσεβὴς καὶ o( τούτου 
σύμφρονες τὸν κατὰ τῆς εὐσεβείαρ διωγμὺν ἐπιτείνοντες. || κατὰ δὲ 5. — Brev. 

τὴν θερινὴν τροπὴν ταύτης τῆς ( ἐνδικτιῶνος. μετὰ τὴν τῶν Ópo- 
φύλων κακὴν νίκην, κατὰ τῆς Βιθυνῶν Νικαίας παρατάττεται Σαρα- 

κηνῶν δύο ἀμηραίων στῖφος, "uso ἐν χιλιάσι τε μονοζώνων προ- 

δραμὼν καὶ ἀπαρασκεύαστον κυκλώσας τὴν πόλιν, καὶ Μανῖας 
ἐπακολουθῶν ἐν ἄλλαις ὀκτὼ ἥμισυ µυριάσιν, οἳ μετὰ πολιορκίαν 310 P 

1 ὑπὲρ αὐτοῦ g. — 3 ἔχων] ἔχοντες y om. h. — 4 ἀμφοὶν g ἀμφῦν h. — 
yéo ἀπάσης ἀπαιδευσίας g. --- ἁμαθείας em ἀλογίας Xz. — 6 καιναῖς ΣΑ 

κεναῖς Xy. — 8 μεγάλης om. z. — 9 τῆς Om. g. — ὑπὶρ τῆς ἐξορίας c ἐξορισ- 
Θέντας d. — 10 εὐσεβείᾳ xz. — 12 τὴν add. ex d om. rell. — 12. 13 µέχρι 
τοῦ νῦν g. — 13 καλῶν om.Íf. — καθηρέτης z. — 13.14 0 σαρακ. οὗτος Πέων 
καθ. γεγένηται g. — 16 Kocuüv efx, — 16 Κοσμᾶν —17 στεφθῆναι om. A. 

- 18 ὃς ἠγεῖτο h. — στρατιώς g στρατίας X στρατείας hy. — 19 Απριλλίου] 
ü 

Ὠκτωβρίω xz. — iv codd. — 920 αὐτῶν om. d. — 23 Κοσμάς chm Κόσμᾶς ο. 
— 94 avis g. — 25 ὑπομείναντες g. — 36 τροπήν] προστήν f. — ταύτης τῆς 

om. m τῆς om. ef. — iv codd. — μετὰ τὴν ὁμόφυλον κακῆν νίκην y. — τῶν 
om. d, — 27 τῆς om. d. — 38 ἁμηρέων y. — προδραµών ΧΑ προσδραμών dy. 
— 99 Mdvieg y. — 30 παρακολουθῶν xz — ὀκτῶ ἥμισυ] η΄ em. -— μυριάδες 
Eg. — πολιορκίαν] ἐπιορκίαν y. 
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πυλλὴν καὶ καθαίρεσιν τῶν τειχῶν μερικὴν τῷ τῶν τιµωμένων ἁγίων 

πατέρων αὐτόθι τεµένει ταύτης μὲν οὐ περιγεγόνασι | διὰ τῶν 

εὐπροσδέκτων εὐχῶν πρὺς τὺν Θεόν. £vOc καὶ σεβάσμιοι αὐτῶν 
χαρακτῆρες ἀνεστήλωντο µέχρι νῦν ὑπὸ τῶν ὑμοφρύνων αὐτῶν τιµώ- 

µενοι. Κωνσταντῖνος δέ τις στρότωρ τοῦ ᾿4ρταυόσδου ἰδὼν εἰκόνα 

τῆς Θεοτόκου ἑστῶσαν, Λλαβὼν λίδον ἔρριψε κατ αὐτῆς καὶ συν- 

ἔτριφεν αὐτὴν καὶ πεσοῦσαν κατεπότησεν’ καὶ θεωρεῖ ἐν ὀράματι 
παρεστῶσαν αὐτῷ τὴν δέσποιναν καὶ λέγουσαν αὐτῷ: “"οἶδας ποῖον 
γενναῖον πρᾶγμα εἰργάσω εἰς ἐμέ; ὄντως κατὰ τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς 

τοῦτο ἐποίησας. τῇ δὲ ἐπαύριον προσβαλόντων τῶν Σαρακηνῶν 

τῷ τείχει, καὶ πολέμου κροτηθέντος. δραμὼν εἰς τὸ τεῖχος ὡς γεν- 

ναῖΐος στρατιώτης Ó ταλαίπωρος ἐκεῖνος βάλλεται ὑπὺ Λίδου τοῦ ἐκ 

τοῦ μαγγανικοῦ πεμφθέντος, καὶ συνέτριψεν αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καὶ 

τὺ πρόσωπον, ἄξιον τῆς ἑαυτοῦ δυσσεβείας κομισάµενος ἀνταπόδομα. 

αἰχμαλωσίαν δὲ πλείστην καὶ λάφυρα συναγαγόντες ὑπέστρεψαν, 

δεικνύντος καὶ τοῦτο τοῦ δεοῦ τῷ ἀσεβεῖ, ὅτι οὐ Ov εὐσέβειαν περι- 
γέγονε τῶν ὑμοφύλων, ὡς ἐκεῖνος ηὔχει, ἀλλὰ διά τινα αἰτίαν θείαν 
καὶ ἀπόρρητον κρίσιν, ἀποκρουομένης μὲν τὴν τοιαύτην ᾿4ραβικὴν 
ἰσχὺν τῆς τῶν ἁγίων πατέρων πόλεως ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις. διὰ 

τῶν £v αὐτῇ τιµωμένων ἀκριβεστάτων αὐτῶν χαρακτήρων εἰς ἔλεγχον 

δὲ καὶ ἀναπολόγητον xgíciv τοῦ τυράννου καὶ βεβαίωσιν τῶν εὖσε- 
ῥούντων. οὐ µόνον γὰρ περὶ τὴν σχετικὴν τῶν σεπτῶν εἰκόνων Ó 

δυσσεβὴς ἐσφάλλετο προσκύνησιν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πρεσβειῶν τῆς 
πανάγνου Βεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων' καὶ τὰ λείψανα αὐτῶν 

6 παµµίαρος, ὡς οἱ διδάσκαλοι αὐτοῦ ᾿άραβες, ἐβδελύττετο. ἐκ 

τοῦδε τοίνυν τοῦ χρόνου ἀναιδῶς τῷ µακαρίῳ Γερμανῶ, τῷ πατρι- 

άρχῃ Κωνσταντινουπόλεῶς, προσετρίβετο, μεμφόμενος πάντας τοὺς 

πρὺ αὐτοῦ βασιλεῖς καὶ ἀρχιερεῖς καὶ Χριστιανοὺς λαούς, ὡς εἰδω- 

λολατρήσαντας ἐπὶ τῇ προσκυνήσει τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων. 
μὴ χωροῦντος αὐτοῦ δι ἀπιστίαν καὶ πολλὴν ἰδιωτείαν τὸν περὶ : 

σχετικῆς προσκυνήσεως Aóyov. 

1 et particularem eversionem murorum Ἠαπο quidem ποπ optinuerunt, 
bene acceptis sanctorum precibus patrum ad deum directis et sanctificatione 
faciente venerabilis templi ubi e. q. s. A. Equidem. ἐν τῷ τῶν rig. &y. mar. 
αὐτόθι τεµένει post θεὸν collocandum esse censeo, — ὃ εὐχῶν] αὐτῶν λιτῶν 
XZ. — τὸν Om. g. — 4 µέχρι τοῦ νῦν xz. — αὐτοῖς Xz. — Ἱ ὁράμασι h. — 
9 πρᾶγμα γενναῖον y. — εἰργάσω om. em. — ὄντως] οὗτος g. — 11 εἰς xo] 
ἐχτό f, — 12 τοῦ om. h. — 13 καὶ συνετρίβη αὐτοῦ ἡ κεφαλή d. — 14 ζαυτοῦ] 
αὐτοῦ d. — 16 περιγέγονε] γέγονε g. — 17 πηὐχεῖτο h. — 19 πόλεως καὶ ταῖς f. 
— 20 αὐτῶν xol ἱερῶν gag. d. — 97 προετρίβετο y. — 38 λαοὺς om. d. — 
99 ἐπὶ om. xz. — 80 αὐτῷ h. — S31 σχετ. καὶ πφοσκ. h. 

ct 
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κα. X. y. ay. κβ. 

Tovro τῷ irt Mevíag παρέλαβε τὺ κάστρον ᾽άτεοῦς καὶ ὑπ- 
ἔστρεψεν. 

ip... 0. a. xy. 

Tovro TQ ἔτει ἐπεστράτευσεν ὁ ví(og Χαγάνου, τοῦ δυνάστου 

Χαζαρίας. τὴν ἨΜηδίαν καὶ ᾽άρμενίαν, καὶ εὗρὼν Γάραχον, rov τῶν 
᾿4ράβων στρατηγόν. κατὰ τὴν ᾽ρμενίαν ἀνεῖλεν αὐτὺν μετὰ τοῦ 

συνόντος αὐτῷ πλήθους: καὶ ληϊσάμενος τὴν τῶν ᾽άρμενίων χώραν 

καὶ τὴν Μήδων ἀνέκαμφεν, φύβον µέγαν ἐμποίησας τοῖς ᾽4ραψιν. 

Ww. 6. s. w. wd. 

Toíro τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε Μασαλμᾶς τὴν τῶν Τούρκων γῆν, 
καὶ συναφθέντες ἀλλήλοις εἰς πόλεμον, πίπτουσιν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν 

μερῶν' καὶ δειλανδρήσας ὁ Μασαλμᾶς φυγῇ χρησάµενος διὰ τῶν 

ὀρέων Χαζαρίας ὑπέστρεψεν. 

Τῷ à' αὐτῷ ἔτει ἀπομανεὶς Aéov, ὃ παράνομος βασιλεύς, κατὰ 
τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ ἐνέγκας τὸν µακάριον Γερμανὺν ἤρξατο αὐτὸν 
θωπευτικοῖς Λλόγοις δελεάξειν. ὃ δὲ µακάριος ἀρχιερεὺς ἔφη πρὸς 

αὐτόν: "rjv μὲν καθαίρεσιν τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων ἀκούομεν 

ἔσεσθαι. ζλλ᾽ οὐκ ἐπὶ τῆς σῆς βασιλείας. τούτου δὲ ἐπαναγκάσαντος 
εἰπεῖν ἐπὶ τίνος βασιλείας: ἔφη" "ἐπὶ Κόνωνος. ὁ δὲ ἔφη" "ro 
βαπτιστικόν µου ὄνομα ἐν ἀληθείᾳ Κόνων ἐστίν. ὁ δὲ πατριάρχης 
ἔφη: "up γένοιτο. δέσόποτα. διὰ τῆς σῆς βασιλείας τὸ κακὺν τοῦτο 

τελεσθῆναι: ᾽ντιχρίστου γάρ ἐστι πρόδρομος ὁ τοῦτο πληρῶν καὶ 

τῆς ἐνσάρκου Βείας οἰκονομίας ἀνατροπεύς. ἐπὶ τούτοις χαλεπήνας 

ὁ τύραννος ἐνεῖχε τῷ µακαρίω, ὡς Ηρώδης ποτὲ τῷ προδρόμῳ. 
ἀνέμνησε δὲ αὐτὺν ὁ πατριάρχης καὶ τῶν πρὺ τῆς αὐτοκρατορίας 

αὐτοῦ συνθηκῶν, ὕπως αὐτῷ θδεὺν ἐγγυητὴν δέδωκεν ἐν μηδενὶ 

σαλεῦσαι τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θδεοῦ τῶν αὐτῆς ἀποστολικῶν καὶ Όεο- 

παραδύότων δεσμῶν. CAÀ οὐδ' οὕτως ᾖἠσχύνθδη ὁ ἄθλιος. ἐπιτηρῶν 

δὲ xal καθυποβάλλων rwég ἠγωνίζετο λόγους, si που τοῦτον εὕροι 

κατὰ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ποιούµενον, ἴν᾽ ὡς φατριαστήν, καὶ οὐχ 

1 κβ] κΥ y. — c. ο. 2. 3 om. d. — 2 Ἠτεούς cehm Αστεούς f. — 4 xy'] 
κό em. — b δυνατοῦ x. — 6 Ζαχαρίας fy. — Μηδείαν hy. — Gardachum A, 
— 7 κατά] sig xz. — Αρμενίων] Arabiam A, — 8 τὴν Ἁρμενίαν χώραν x. — 
9 Mzóéóv f Μηδών em, — 10 κό] xs em. — 11 M«oeAu«g codd. praeter g 
item v. 19. — 12 συναχθέντες f. — τῶν om. f. — 13 δειλανδρίσας codd. — 

14 Ζαχαρίας f. — 16 αὐτῷ c. — 17 Φεοπνευστικοῖς g. — 18 καὶ σεπτῶν om. 
A. — 19 τούτον] τοῦ h, — 19. 20 ἐπαν. αὐτὸν εἰπεῖν ἐπὶ τίνος (om. βασιλείας) 
d. — 20 ἐπὶ ante Kóv. om. cg. — Κώνωνος bx Κώνονος y. — ὁ δὲ ἔφη om. 
EK. — ἔφη om. y — 91 Κώνων hx Κώνον y. — 23 τελέσθαι em. — γὰρ 
om. f. — 94 ἐπὶ τούτοις -- 25 µακαρίω om. g. — 2b ἐνείχετο h. — 26 καὶ om. 
x4 — 99 ἄθλιος] µάταιος d. — 30 τινάς om. x. — λόγοις y. — ποι ez πως d. 

A. M. 6220 
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ὡς ὁμολογητὴν καθέλῃ τοῦ Δρόνου, ἔχων εἰς τοῦτο σύμμαχον καὶ 
óvuuéroyov ᾽4ναστάσιον μαθητὴν καὶ σύγκελλον αὐτοῦ, συνταξά- 
µενος αὐτῷ ὡς τῆς ἀσεβείας ὁμόφρονι, καὶ τοῦ θρύνου μοιχὸὺν διά- 

δοχον ἔσεσθαι' ὃν Ó µακάριος οὐκ ἀγνοῶν οὕτω στρεβλῶς διακεί- 

ucvor, μιμούμενος τὸν ἑαυτοῦ δεσπύτην, ὡς πρὺς ἄλλον Ισκαριώτην, 

σοφῶς καὶ πράως τὰ περὶ προδοσίας ἀνεμίμνησκεν. ἐπεὶ δὲ vem 
στρόφως αὐτὺν ἑώρα πλανώμενον. ἐπιστραφεὶς πρὺς αὐτὺν πατή- 
σαντά ποτε τὰ ὀπίσθια τῆς στολῆς αὐτοῦ. εἰσιόντος αὐτοῦ πρὸς τὸν 

βασιλέα. ἔφη" "un σπεῦδε, φθάζεις γὰρ εἰσελδεῖν εἰς vo διῖππιν.'' 

ὁ δὲ ταραχθεὶς ἐπὶ τῷ λόγω σὺν ἄλλοι ἀκούσασιν ἠγνόει τὴν 

πρύρρήσιν. ἥτις πέρας λαβοῦσα μετὰ i£ ἔτη τῷ τρίῳ ἔτει Κων- 

σταντίνου τοῦ διώκτου., ἠνδικτιῶνος ιβ. πάντας ἔπεισεν ἐκ θείας 

χάριτος προφητευθῆναι τῷ ἀγνώμονι. Κωνσταντῖνος γὰρ μετὰ τὴν 

τοῦ γαμβροῦ αὐτοῦ ᾽άρταυάσδου ἀνασοβὴν τῆς βασιλείας ἐπικρα- 

τήσας ᾽4ναστάσιον τοῦτον τύψας σὺν ἄλλοις ἐχθροῖς ἐν ἰππικῷ διὰ 

τοῦ διϊππίου γυμνὺν ἐπ᾽ ὕνου καθήµενον ἐξανάστροφα ἐπόμπευσεν, 

ὧς τοῖς ἐχθροῖς συνανασκάφαντα αὐτόν. καὶ τὸν ᾽ρτάυασδον στέ- 
ψΨαντα. ὡς δηλωθήσεται ἐν τῷ ἰδίω τύπω. καὶ ἐν μὲν τῷ Βυζαντίῳ 
πρόµαχος τῶν ὑπὲρ εὐσεβείας δογμάτων ὁ (rgóg οὗτος καὶ Βεσπέσιος 
ἥκμαζε Γερμανὺς Θδηριομαχῶν πρὺς τὸν φερώνυμον 4έοντα καὶ τοὺς 

15 

20 

αὐτοῦ συνασπιστάς., ἐν δὲ τῇ πρεσβυτέρα ᾿Ρώμῃ Γρηγόριος. ó πανίερος — 
ἀποστολικὺς ἀνὴρ καὶ Πέτρου τοῦ κορυφαίου σύνθΏρονος, λόγω καὶ 

πράξει διαλάμπων., ὃς ἀπέστησε ᾿Ρώμην τε καὶ Ἱταλίαν καὶ πάντα 
τὰ ἑσπέρια τῆς τε πολιτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ὑπακοῆς 4έοντος καὶ 

τῆς ὑπ᾿ αὐτὸν βασιλείας. ἐν δὲ τῇ κατὰ Συρίαν «4αμασκῶ Ἰωάννης 
ó Χρυσορρόας, πρεσβύτερος καὶ μοναχός, ὁ τοῦ Μανσούρ, διδά- 
σκαλος ἄριστος, fq καὶ λόγω προέλαμπεν. ἀλλὰ Γερμανὸν μὲν ὡς 
bx αὐτὺν ὕντα ἐκβάλλει τοῦ θρόνου" Γρηγόριος δὲ αὐτὸν δι ἐπι- 
στολῶν ἀριδήλως ἐλέγχει τῶν τοῖς πολλοῖς ἐγνωσμένων, καὶ Ἰωάννης 
σὺν τοῖς τῆς ἀνατολῆς ἐπισκόποις τοῖς ἀναθέμασι τὸν ἀσεβῆ καθ- : 

υποβάλλει. | τῇ 0$ ζ΄ τοῦ Ἰαννουαρίου μηνὺς τῆς γ΄ ὑνδικτιῶνος. 

ἡμέρα γ΄ τῆς ἑβδομάδος, «{έων ὁ ὁυσσεβὴς σελέντιον κατὰ τῶν ἁγίων 

1 καθέλει dem καθελεῖ fz καθελει sine acc. ο. — ἃ σύγγελλον e σύγ- 
γεῖον m. — 3 μοιχόν om. d. — μοιχὸν καὶ διάδοχον z. — 4 γενέσθαι z. — 
οὗτος ef. — 8 ποτε] ἐν gig d. — εἰσιόντος γὰρ αὐτοῦ g. — 9 διίππην xy. — 

11 λαβοῦσα om. h. — 12 ἰνδικτιῶνος h b rell. — 16 ἐξανάστραφα g. — 
17 συνασκάψαντα g. — αὐτὸν-- στέψαντα om. f. — "Agrifacóor em. — 18 ὡς] 
ὃς ef. — 19 l'ost δογμάτων dimidium fere. versus vacuum relictum in f. — 

20 Θηριώνυμον y. — 2b ox αὐτῶν yz — vx αὐτὸν πάσης βασιλείας d. — 
κατὰ Συρία h. — 36 Χρυσορίας g ἈΧρυσορόας rell. — Μανσοῦρ z sine acc. c. 

ó 
— 97 ἀλλὰ xal ligu. µέν yz. — 31 lavovagíov z. — ἐν codd. praeter h. 
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καὶ σεπτῶν εἰκόνων ἐκρότησεν ἐν τῷ τριβουναλίῳ τῶν (0 ἀκουβί- 
τῶν, προσκαλεσάµενος καὶ τὸν ἁγιώτατον πατριάρχην Γερμανόν., 

οὐόμενος πείθειν αὐτὸν ὑπογράψαι κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων. ὁ δὲ 

γενναῖος τοῦ Χριστοῦ δοῦλος μηὸ᾽ ὕλως πεισθεὶς τῇ μυσαρᾷ x«xo- 

δοξίᾳ αὐτοῦ, τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομήσας ἀπετάξατο τὴν 
ἀρχιερωσύνην ἐπιδοὺς τὺ ὠμοφύριον xal εἰπὼν μετὰ πολλοὺς ὃι- 

δασκαλικοὺς λόγους" "àv ἐγώ εἰμι Ἰωνᾶς, βάλετέ µε εἰς τὴν 8ά- 

λασσαν. χωρὶς γὰρ οἰκουμενικῆς συνόδου καινοτομῆσαι πίστιν ἀδύνα- 

τόν µοι, ὦ βασιλεῦ.. καὶ ἀπελδὼν ἐν τῷ Λεγοµμένω Πλατανίῳ εἰς eso B 

τὸν γονικὺν αὐτοῦ οἶκον ἠσύχασεν, ἀρχιερατεύσας ἔτη (0 μῆνας & 

καὶ ἡμέρας ζ. τῇ δὲ xfj τοῦ αὐτοῦ Ἰαννουαρίου μηνὸς χειροτονοῦσιν 
᾿ναστάσιον τὺν φευδώνυμον μαθητὴν καὶ σύχκελλον τοῦ αὐτοῦ 

µακαρίου Γερμανοῦ συνθέµενον τῇ 4έοντος δυσσεβεία. διὰ φιλαρχίαν sas p 

κοσδμικὴν προχειρισθεὶς Κωνσταντινουπόλεως ψευδεπίσκοπος. | Γρη- 

γόριος δέ. ὅ [ερὺς πρόεδρος Ρώμης, καθὼς καὶ προέφην, ναστά- 

σιον ἅμα τοῖς Λλιβέλλοις ἀπεκήρυξεν ἐλέγξας τὸν 4έοντα δι’ ἐπιστολῶν 
ὡς ἀσεβοῦντα, καὶ τὴν ᾿Ρώμην σὺν πάσι τῇ Ἰταλία τῆς βασιλείας 
αὐτοῦ ἀπέστησεν. ἐκμανεὶς οὖν Ó τύραννος ἐπέτεινε τὺν κατὰ τῶν 

ἁγίων εἰκόνων διωγµόν, | πολλοί τε κληρικοὶ καὶ μονασταὶ καὶ οι Niceph. Brev. 
p. 58 

εὐλαβεῖς λαϊκοὶ ὑπερεκινδύνευσαν τοῦ ὀρθοῦ τῆς πίστεως λόγου τὸν 

μαρτυρικὺν ἀναδησάμενοι στέφανον. | 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος ᾽4ναστάσιος ἔτη «d. A. M, 6232 
M. ESG ὃς 4. n 

Tovro τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε Μασαλμᾶς τὴν ᾿Ρωμανίαν καὶ ἐλθὼν 

εἰς Καππαδοκίαν παρέλαβε δόλω τὸ Χαρσιανὸὺν κάστρον. 

u. "9. f. β. κό. A. M. 6223 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε Μασαλμᾶς τὴν Τουρκίαν καὶ φθάσας 
τὰς Κασπίας πύλας φοβηθεὶς ἀνέστρεψεν. 

ig. 9. η. y. x. A. M. 6224 

Tovro τῷ ἔτει 4έων ὁ βασιλεὺς τὴν θυγατέρα Χαγάνου, τοῦ 551 8 
τῶν Zxvüüv δυνάστου, τῷ υἱῷ Κωνσταντίνῳ ἐνυμφεύσατο. || zoaj- 

- 

1 τριβουναλλίω g. — 92 καὶ Γερμανὸν τὸν ἆγ. πατριάρχην h. — 4 μηδ᾽ 
ὅλως —5 αὐτοῦ om. h. — κακοδοξίᾳ dA κακοβουλία rell. — 5. 6 τὴν ἄρχιερ.] τὸν 
θρόνον d τῇ ἀρχιερωσύνῃ» — 6 ὁμοφόριον efh. — 7 Ἰωνάς y. — βάλλετε z. — 8 κενο- 
τομῆσαι y. — 8. 9 ἀδύνατόν µοι xzÀ ἀδυνατῶ y. — 9 impossibile mihi est secun- 
dum apostolicam et paternam traditionem ΑΔ. — Πλατανίῳ ος Πλατάνω d 
Πλατωνίῳ em lliatovío f. — 10 καὶ µῆνας d. — 11 xal ἡμέρας ΥΑ καὶ om. 
xz — [ ΥΑ y xz — Ιανουαρίου z. — 15 σύγγελλον επι. — 13 συνθέµενος 
y. — ἀσεβείᾳ xw. — 19 ἁγίων om. xz venerabiles (σεπτῶν) Α. — τε] οὖν d. 
— 98 10'] κ΄ y. — s' om. cy. — 24 Μάσαλμας codd. praeter g. — τῇ Ῥω- 
µανίᾳ g. — 95 τὸ Χαρσιανόν efA τὸν σιανόν m τὸ Χαρσιανοῦ xz. — 97 Μά- 
σαλμας ehmx Mdlseegag f. — τὴν om. c. — 29 η] ἕ cef. — 30 θυγατέραν h. 
— 91 τῷ υἱῷ αὐτοῦ Kowor. d. 

cf, Niceph. Brev, 
p. 58 
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σας αὐτὴν Χριστιανὴν καὶ ὀνομάσας αὐτὴν Εἰρήνην: ἥτις ἐκμαθοῦσα 
τὰ ἱερὰ γράμματα διέπρεπεν ἐν εὐσεβείᾳ τὴν τούτων δυσσέβειαν 

ἐλέγχουσα. Μαυΐας δέ. ὁ υἱὸς "Iocuov, ἐπεστράτευσε τὴν ᾿Ρωμανίαν 
καὶ ἐλθὼν ἕως Παφλαγονίας ἀνέκαμψε μετὰ αἰχμαλωσίας πολλῆς. ὁ 

δὲ βασιλεὺς ἐμαίνετο κατὰ τοῦ πάπα καὶ τῆς ὀποστάσεως ᾿Ρώμης καὶ 

Ιταλίας, καὶ ἐξοπλίσας στόλον µέγαν ἀπέστειλε κατ᾽ αὐτῶν Μάνην. 

τὸν στρατηγὺν τῶν Κιβυραιωτῶν. κεφαλὴν ποιήσας εἰς αὐτούς. 

ἠσχύνθη δὲ ὁ µάταιος ναυαγήσαντος τοῦ στόλου εἰς τὺ ᾿δριακὺν 
πέλαγος. τότε Ó θεομάχος ἐπὶ πλεῖον ἐκμανεὶς ᾽άραβικῷ τε φρονή- 

ματι κρατυνόµενος φύρους κεφαλικοὺς τῷ τρίτῷ μέρει Σικελίας καὶ 

Καλαβρίας τοῦ Λλαοῦ ἐπέθηκεν. τὰ δὲ λεγόμενα πατριµόνια τῶν 

ἁγίων καὶ κορυφαίων ἀποστόλων, τῶν ἐν τῇ πρεσβυτέρα ᾿Ρώμῃ τιµῶ- 

µένων, ταῖς ἐκκλησίαις ἔκπαλαι τελούµενα Ἰρυσίου τάλαντα τρία 
ἥμισυ τῷ δηµοσίῳ λόγω τελεῖσθαι προσέταξεν, ἐποπτεύειν τε καὶ 

ἀναγράφεσθαι τὰ τικτόµενα κελεύσας ἄρρενα βρέφη, ὡς Φαραώ ποτε 

τὰ τῶν Εβραίων’ ὕπερ οὐδ᾽ αὐτού ποτε o( διδάσκαλοι αὐτοῦ "4ραβες 
ἐποίησαν εἰς τοὺς κατὰ τὴν ἑῴαν Χριστιανούς. 

ζ. d. 9. XY. xv. 

Τούτω τῷ ἔτει ἐγένετο θανατικὺν ἐν Συρία, καὶ πολλοὶ ἆπ- 
ἔθανον. 

Ρώμης ἐπίσκοπος Ζαχαρίας ἔτη κα. 
aj. τα. α. ε. x. 

Τούτω τῷ ἔτει ἐξωρίσθη Θεόδωρος ὁ τοῦ Μανσοὺρ εἰς τὰ κλέ- 

µατα τῆς ἐρήμου: καὶ γέγονε σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ πυρῶδες κατ- 

αυγάζον’ καὶ Μαυΐας τὴν ᾿Ασίαν ἐληΐσατο. 

. i. B. «v. X. . 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε Σουλεϊμάν, ó τοῦ Ἰσάμ. τὴν τῶν 

᾽αρμενίων χώραν καὶ οὐδὲν ἤνυσεν. 

ο ὃν ὃ d 

Τούτω τῷ ἔτει ἐπεότράτευσε Μαυΐας τὴν ᾿Ρωμανίαν καὶ ἐπαν- 
ελθὼν οὐ μετὸ πολλὰς ἡμέρας τοῦ ἵππου πεσὼν ἀπέψυξεν. 

9 διέπρεφεν em διέπρεφεν f sed sp scc. i. in lit. — 2, 3 ἐλέγχουσα τὴν 
τούτων δυσσέβειαν g. — 3 Maviag em. — Ἰσάμου yÀ ἸΙσάμ xz. — 4 Παμφλα- 
γωνίας y. — ὅ πάππα g. — ἀποστέως pr. m. g ἀποστασίας C. — 1 τὸν om. 
xz — τῶν] τόν cem, — Kifvororor em Αοβερεωτῶν f Νιβυριωτῶν x /— Kifvo- 
ραιωτῶν Z. — κεφαλήν] σερατηγύν xz. — 8 δὲ om. h. — 9 ἐμμανείς g om. m. 
— 10. 11 δικελίας καὶ Καλαβρίας ΥΔ Καλαβρίας (Μαλαυρίας g) καὶ Σικελίας 

xz. — 13.14 τρία ἥμισυ] νζ em. — 15 Φαραῶ y. — 16 τὰ om. em, — ὅπερ 
οὖν οὐδ᾽ h. — ort Om. y. ---διδάσκαλοι αὐτοῦ Om. d. -- αὐτῶν z. — 18 ιζ. 
9’. δ. κη E ap. 9, 0. κη ο. — v. 39 om. y numeros anni 6226 repetit ο. — 
23 τῷ À' αὐτῷ ἔτει d. — Μανσοῦρ codd. praeter m. — xAjuara dby. — v. v. 27. 28 
om. d, — 27 Σουλειμᾶν z. — 0 τοῦ Ἰσάμ om. em — 30 Maviag em. — 31 ov om. x. 

25 
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κα. id. Ó. η. A. M. 6229 

Tovro τῷ ἔτει Σουλεϊμάν, ὁ υἱὺς "Itu, αἰχμαλωτεύσας πολλοὺς 

ἐξ ᾿σίας συνῃχμαλώτευσε καύ τινα Περγαμηνόν, ὃς ἔλεγεν ἑαυτὸν 
Τιβέριον υἱὸν εἶναι Ἰουστινιανοῦ. τοῦτον ἸΙσὰμ εἰς τιμὴν τοῦ ἐδίου 

παιδὺς καὶ τῶν «βασιλέων ἐκφόβησιν μετὰ τῆς ἁρμοζούσης βασιλικῆς 

τιμῆς καὶ στρατευμάτων καὶ βάνδων καὶ σκήπτρων εἰς ἹἹερουσαλὴμ 
ἐκπέμπει, καὶ ὅλην τὴν Συρίαν περιάγειν κελεύει μετὰ πολλῆς τιμῆς 

πρὺς Βέαν πάντων καὶ κατάπληξιν. 

[2 

af. w. «. 9. A. M. 6230 

10 Toro τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε Σουλεϊμὸν τὴν 'Pogevíev ὁ víog 65) B 

Ἰ[σάμ' καὶ ἐπόρθησε τὸ λεγόμενον Σιδηροῦν κάστρον. καὶ Εὐστά- 
fiov, τὸν υἱὸν Μαριανοῦ τοῦ πατρικίου, αἰχμάλωτον ἔλαβεν. 

, L4 

wy». 4$. G. ἑ. A. M. 6231 

Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Mato ὑνδικτιῶνος η΄ ἐπεστράτευσε Σου- 315r 

15 λεϊμὸὲν τὴν ᾿Ῥωμανίαν ἐν μυριάσιν 8’. στρατηγοῖς τε 0, ov Γάμερ 

ἡγεῖτο λοχίζων ἐν µυρίοις µονοζώνοις τὰ τῆς Αἀσιάτιδος γῆς µέρη. 

καὶ τούτου ἐχόμενοι MeAly καὶ Βατὰλ ἐν δισµυρίοις ἰππεῦσι περὶ 
τὸν "dxgolvóv' καὶ μετὰ τούτους Σουλεϊμὸν ἐν ἐξακισμυρίοις περὶ 
τὴν τῶν Καππαδύκων Τύανον. GAÀ o( μὲν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν καὶ 

0 Καππαδοκίαν πολλὴν ἅλωσιν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ κατηνῶν 
ποιησάµενοι ἀβλαβεῖς ἀνέστρεψαν., of δὲ περὶ τὺν Μελὶχ καὶ Βατὸλ 
ἐν τῷ ᾿4κροϊνῶ καταπολεμηθέντες ὑπὺ έοντος καὶ Κωνσταντίνου 

ἠττήθησαν. καὶ of μὲν πλείους ὕΌπλοις ὤλοντο σὺν τοῖς δυσὶν 

ἄρχουσιν" ὀκτακόσιοι δέ που μαχηταὶ ἐξ αὐτῶν πρὸς ἓξ χιλιάδας 

ἐνστάντες εἰς Σύναδα καταφεύγουσι καὶ διασωθέντες συνήφθησαν 

τῷ Σουλεϊμὰν καὶ ἀνέκαμψαν εἰς Συρίαν. τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει καὶ 
κατὰ τὴν ᾽αφρικὴν πολλοὶ παρ αὐτῶν ὤλοντο σὺν τῷ στρατηγοῦντι 631 B 
ὀνόματι «{αμασκηνῶ. 

t2 σι 

{ καὶ. γ΄. δ’. ὁ'. η f. -- 2 Σουλειμᾶν Ἡ. — ὁ víóg Ἰσάμ y 0 τοῦ Ἰσάμ x 
ὁ víóg τοῦ ἸΙσάμ z. — 3 Περγάμιον ἆ ΠΠεργαμινόν rell. — 5 ἐκφόβησεν g. — 
6 καὶ βάνδων xal σκήπτρων yÀ καὶ σκήπτρων καὶ βάνδων xz -- 9 τε] ες 
ecf, — v. v. 10—12 om. d. — 10 Σουλεῖγμᾶν w ilem v. 18; 26. — τὴν Ῥωμα- 
víuv ὁ víóg Ἰσάμ om. h. — 0 víog Ισάμ om. A. — 10 ὁ υἱὸς Ἰσάμ — 15 Ῥωμα- 

νίαν om. g. — 13 is] i£ cef. — 14 B codd. — Φδουλεϊμαν h. — 15 τε om. 
fm. — "Auro? cf. p. 405, 28. — 17 τοῦτον ehm. — 18 μετὰ τούτοις y. — 
19 Καππαδόκων df Καππαδοκῶν emz siné acc. c. — Ίύανον dy Τύαναν cz 
Tyanem A cf. p. 316, 31. — ἄλλοι µέν eh ἄλλο μέν m. — 20 ἀνδρῶν τε καί f. 
— xal πτηνῶν καὶ γυναικῶν g καὶ γυναικῶν Om. x. — ?1 ἀβλαβῶς y. — 
ὑπέστρεφαν xz. — Mihg f. — Κατά y. — 92 κρύνω g. — 93 πλείω y. — 
94 ἑξακόσιοι x. — Oxr. δὲ ὁπλομαχῆται y. — 25 Συνάδα fh. — 36 et in Sy- 
riam repedarunt inglorii A. — 27 τῷ om. f. — 98 ὀνόματι om. em. 
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xü. εξ. D. ια. 

Τούτω τῷ ἔτει, xÓ τῆς βασιλείας 4έοντος τοῦ τυράννου καὶ 

παρανομωτάτου Σύρου ἐκάησαν ἀγοραὶ ἐν «{αμασκῷ ὑπὺ Ἱερακιτῶν. 
καὶ ἐφουρκίσθησαν., καὶ εἰδῆλθεν Ó χείμαρρος ἐν Εδέσῃ μηνὶ Περι- 
τίῳ x9. 

| Καὶ τῷ αὐτῷ ἔτει σεισμὺς γέγονε u£yag καὶ φοβερὸς ἐν Κων- 

σταντινουπύλει μηνὶ Ὀκτωβρίω xs', ἰνδικτιῶνος 8’, ἡμέρα δ’. ὥρα η’, 
καὶ ἐπτώθησαν ἐκκλησίαι καὶ μοναστήρια, λαός τε πολὺς τέθνηκεν. 
ἔπεσε δὲ καὶ ὁ ἀνδριὰς Ó ἑστὼς ἐπὶ τῆς ᾽άτάλου πόρτης τοῦ µεγά- 
λου Κωνσταντίνου ἅμα τῷ αὐτῷ ᾽τάλω, καὶ ἡ στήλη ᾽4ρκαδίου, 1 
ἐπὶ τοῦ Ἐηρολόφου κίονος ἑστῶσα, καὶ ὁ ἀνδριὰς τοῦ μεγάλου 
Θεοδοσίου, Ó ἐπὶ τῆς Χρυσῆς πόρτης., τά τε χερσαῖα τῆς πόλεως 
τείχη καὶ πόλεις καὶ χωρία ἐν τῇ Θράκῃ., καὶ ἡ Νικομήδεια ἐν Βι- 
θυνία καὶ ἡ Πραίνετρς καὶ ἡ Νίκαια, ἐν dj µία ἐσώθη ἐκκλησία.) 

15 ἀπέφυγε δὲ καὶ ἡ Θάλασσα τῶν ἰδίων ὅρων £v τισι τόποις, καὶ 

ἐκράτησεν ὁ σεισμὺς µῆνας (B. | ὁ οὖν βασιλεὺς ἰδὼν τὰ τείχη τῆς 

πόλεως πτωθέντα διελάλησε τῷ λαῷ λέγων. ὅτι '"ὑμεῖς οὐκ εὐπο- 
ρεῖτε κτίδαι τὰ τείχη. ἆλλ᾽ ἡμεῖς προσετάξαµεν τοῖς διοικηταῖς, καὶ 

ἀπαιτοῦσιν εἰς τὺν κανόνα κατὰ ὁλοκοτίνιν µιλιαρίσιν. καὶ λαμβάνει 

αὐτὸ 5 βασιλεία καὶ κτίζει τὰ τείχη.”.ἐντεῦθεν οὖν ἐπεκράτησεν ἡ 

συνήθεια δίδειν τὰ δικέρατα τοῖς διοικηταῖς. ἔτος ἦν ἐπὺ μὲν 

κτίσεως κόσμου κατὰ Ρωμαίους sou ἀπὺ ᾿4δάμ. κατὰ δὲ 4ὐγυπτίους 
ἤγουν ᾽άλεξανδρεῖς «σλβ’, ἀπὺ δὲ Φιλίππου τοῦ κατὰ Μακεδόνας 
αξγ’. ἑἐβασίλευσεν οὖν 4έων ἀπὸ κε τοῦ Μαρτίου μηνὺς τῆς ιε΄ 
ἐνδικτιῶνος ἕως μηνὺς Ιουνίου τή τῆς δ΄ ἰνδικτιῶνος, βασιλεύσας 

ἔτη x0, μῆνας p, ἡμέρας κε. ὁμοίως καὶ Κωνσταντῖνος, ó víog 
αὐτοῦ καὶ τῆς ἀσεβείας αὐτοῦ καὶ βασιλείας διάδοχος. ἀπὺ τῆς αὐτῆς 

(ή τοῦ Ιουνίου μηνὸς τῆς δ΄ ὑνδικτιῶνος ἕως τῆς (0 τοῦ Σεπτεμ- 
βρίου μηνὺς τῆς ιό ὑνδικτιῶνος, βασιλεύσας καὶ αὐτός, παραχωρή- 

1 κδ] καὶ g xj h. — 3a Racitensibus A. — 4 Αἰδέση cg Αἰδέσει h. — 

περετέω em. — 7 LÀ codd. item v. v. 25, 39. — τοῦ ἁγίου «ημητρίου post η΄ add. d. — 
9 ó anle ἀνδριάς om. g. — 12 Χρυσῆς om. h. — 14 διεσώθη xz. — 16 εἰδώς y. — 
17 ἐκπορεῖτε g. — 18 κτίόαι τὰ τείχη hx τὰ τείχη κτίσαι g τὰ τείχη om. y. 
— 18 ἀλλ’ ἡμεῖς--- 20 τείχη om. h. — 19 ὁλοκοτίνην em ὁλοκοτίνην df ολο- 
κοτίνην sine spir. c. — µηλιαρίσιν x. μιλιαρήσιν y. — 31 διδεῖν cem. — μὲν 
hic om, et v. 22. inter κατὰ et Ῥωμαίους inserit d. — 229 ᾿Ῥωμαίοις dem. — ἀπὸ 

Aüdu om. f. — 33. 23 κατὰ δὲ τοὺς Aly. Αλεξανδρεῖς (om. ἤγου») d. — 28 Φι- 
Ἱίππου τοῦ] Φιλιππικοῦ y. — 34 τῆς et 256 μηνὸς om. h. — 95 βασι]εύσας 

20 

to o 

om. d. — 26 ὁμοίως-- p. 413, 2 Ἰουνίω vy om. d. — 27 καὶ ante βασιλείας om. 
: ó 

ef. — αὐτῆς om. em. — 28 97] (9' g. — ἠνδικτιόνος h. ὃν rell, — 29 παραχω- 
ρήσας em παραχωρήση f. 
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σαντος τοῦ Θεοῦ, ἔτη λδ’. µῆνας y, ἡμέρας B. οὕτως οὖν, ὡς 
προέφηµεν, τῷ αὐτῷ ἔτει τῆς 8΄ ἰνδικτιῶνος μηνὶ Ἰουνίῳ uj τέθνηκε 
4έων σὺν τῷ ψυχικῷ καὶ τὺν σωματικὺν θάνατον, καὶ αὐτοκρατορεῖ 
Κωνσταντῖνος. ὁ víóg αὐτοῦ. καὶ ὕσα uiv ἐπὶ 4έοντος τοῦ ἀσεβοῦς 

κακὰ Χριστιανοῖς συνέβη περί τε τὴν ὀρθόδοξον πίστιν καὶ περὶ 
τῶν πολιτικῶν διοικήσεων αἰσχροῦ κέρδους καὶ φιλαργυρίας ἐπενοίᾳ 
κατά τε Σικελίαν καὶ Καλαβρίαν καὶ Κρήτην, ij τε τῆς Ιταλίας 
ἐποστασία διὰ τὴν αὐτοῦ κακοδοξίαν, σεισμοί τε καὶ λιμοὶ καὶ λοι- 

μοὶ καὶ ἐθνῶν ἐπαναστάσεις, ἵνα τὰ κατὰ µέρος σιγήσω, ἐν τοῖς 
προλαβοῦσι δεδήλωται κεφαλαίοιο. ἄξιον δὲ λοιπὺν ἐφεξῆς καὶ τοῦ 
δυσσεβεστάτου καὶ παναθλίου παιδὺς αὐτοῦ τὰς ἀθεμίτους διεξελθεἴν 

πράξεις ἀνοσιουργοτέρας καὶ Βεομισήτους οὔσας, φιλαλήθως δὲ ὅμως, 
ὡς ἐφορῶντος τοῦ παντεπόπτου 9:00, xal ἀπερίττως εἰς ὠφέλειαν 

τοῖς μετέπειτα καὶ τοῖς νῦν πλανωμένοις ἀθλίοις' καὶ ἀτασθάλοις 

ἀνδραρίοις εἰς τὴν τοῦ παρανοµωτάτου βδελυρὰν κακοδοξίαν, τὰ 

ἀπὺ τῆς ( λέγοντας ἰνδικτιῶνος, ἔτους πρώτου τῆς αὐτοῦ βασιλείας, 

«δυσσεβῶς πεπραγμένα ἕως τῆς (0 ἠνδικτιῶνος., ἔτους τῆς αὐτοῦ 

ἀπωλείαςὸ αὐτὺς γὰρ ὃ πανώλης καὶ ἐμβρόντητος αἱμοβόρος τε καὶ 
ἀγριώτατος θὴρ τυραννικῶς καὶ οὐκ ἐννόμως τῷ κράτει χρησάµενος 

πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς 
ἀχρώντου καὶ παναγίας μητρὺς αὐτοῦ καὶ πάντων τῶν ἁγίων διῖστα- 

ται, µαγείαις δὲ καὶ ἀσελγείαις καὶ αἱμοθνυσίαις καβαλλίαις τε κόπροις 

καὶ οὔροις ἀπατώμενος, µαλακίαις τε μὴν καὶ δαιμόνων ἐπικλήσεσι 

χαίρων., [καὶ] πᾶσιν ἁπλῶς ψυχοφθύόροις ἐπιτηδεύμασιν ἐκ νεαρᾶς 
ἡλικίας συνέξησεν. ἐπεὶ δὲ τὴν πατρικὴν ἀρχὴν σὺν τῇ κακία προσ- 
ἔλαβεν, ví δεῖ λέγειν, ὕσην ἐκ προοιµίων ὁ παμµίαρος τὴν κακίαν 

ἐκίσσησεν, καὶ εἰς προῦπτον ταύτην καὶ ἐναέριον ἀνερρίπισε φλόγα: 
οὐ μικρὰ γὰρ ταύτην βλέποντας τοὺς Χριστιανοὺς κατέλαβεν ὀθυμία, 

ὥστε πάντας ἐκ προοιµίων εὐθὺς δι’ ἰταμότητα µισῆσαι αὐτόν, καὶ 

᾽Αρταυάσδω κουροπαλάτῃ καὶ κόµητι τοῦ Ὀψικίου προστεθῆναι γαμ- 

ὅ 
1 οὗτος eg. — 2 ἐν codd. item v. 16. — ὃ xal prius om. xz. — 5 τοῖς 

Χριστιανοῖς d om. m. — περί ts τὴν ὀρθοδοξίαν τῆς πίστεως em. — περὶ τὴν 

πολιτικὴν διόρθωσιν d. — 6 ἐπίνοια y. — 1 Καλανρίαν g. — 9 καὶ om. y. — 
11 τὰς ἀθεμίτους] ἀθεμίτως g. — διελθεῖν h. — 13 ἐφοροῦντος y ἐφορῶντος 
καὶ ἐπιβλέποντος xz. — 14 ἆθλίοις om. f. — 15 ἀνδραδρίοις g. — βδελλυρών f. 
— 16 τῆς αὐτοῦ βασιλείας πΑ om. rell. — 17 δυσσεβῶς — 18 ἀπωλείας add. 
ex À: quae — usque àd quartam decimam indictionem mortis illius impie gessit. 
— 18 αἱμόβορος cy. — τε] δέ fm. — 19 ἄγριος d. — 20 καὶ πρῶτον y. — ix 
om. d. — 91 xal ante παναγίας om. em. — καὶ παναγίας om. A. — 292 αἴμο- 
χυσίαις Xz. — καββαλλίαις g παβαλίαις d καβαλλίας f. — 34 xal om. d. — 

νέας f. — 925 συνεζήτησεν y. — 97 ἐκίσησεν ἆ ἐκίνησεν Ἡ ἐκίσησεν corr. ex 
ἐκίνησεν c, — ἀνερρίπησε codd. praeter g. 
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βρῷ τε αὐτοῦ ὄντι ἐπ᾽ ἀδελφῇ "άννῃ, καὶ τὴν βασιλείαν αὐτῷ ὡς 
ὀρθοδόξω παραδοῦναι. 

Τῷ Ó' αὐτῶ ἔτει ἀνεῖλεν Ἰσάμ. ὁ τῶν ᾿4ράβων ὀρχηγός, τοὺς 
κατὰ πᾶσαν πύλιν τῆς ὑπ αὐτὸν ἀρχῆς αἰχμαλώτους Χριστιανούς, 

ἐν οἷς καὶ Εὐστάθιος, ὃ µακάριος víog Μαριανοῦ τοῦ περιβλέπτου 

πατρικίου. πολλὰ βιασθεὶς καὶ τὴν αὐτοῦ εἰλικρινῆ πίστιν μὴ ὄρνη- 

σάµενος μάρτυς ἐληθὴς ἀνεδείχθη εἰς Χαρράν. πύλιν οὖσαν τῆς 

Μεσοποταμίας ἐπίσημον, ἔνθα καὶ τὰ τίµια αὐτοῦ καὶ ἅγια λείψανα 
ἰάσεις παντοίας ἐπιτελοῦσι Θεία χάριτι' καὶ πολλοὶ δὲ ἕτεροι διὰ 

μαρτυρίου καὶ αἵματος ἐν Χριστῷ ἐτελειώθησαν. 

Κόσμου ΊΤῆς δείας Ῥωμαίων ᾿ἀράβων Ῥώμης λωνσταντ. 

ἴτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀθχηγὺς  ἐπίσκοπος  ἐπίόκοπος 
Sely. ἴτη wy. Κωνσταντῖνο  Ἰσὰμ Ζαχαρίας ᾿ναστάσιος 

ἔτη λε’. ἔτη i9. ἔτη κα. ἔτη xà. 
α.. "n. η. ιβ. 

Tovro τῷ ἔτει ὁ διώκτης τῶν πατροπαραδότων θεσμῶν Κων- 

σταντῖνος ἐβασίλευσε Δείοις κρίµασι καὶ πλήθει πταισµότων ἡμῶν. 

τῷ οὖν Ἰουνίω μηνὶ κζ τῆς ἐπέκεινα ( ἐνδικτιῶνος ἐξελθὼν ἐν 
τοῖς µέρεσι τοῦ Ὀψικίου κατὰ τῶν ᾿4ράβων ᾖλθεν ἐν τῇ λεγομένηῃ 
Κρασῷ. τοῦ δὲ Λεχθέντος ᾽άρταυάσδου ἐν τῷ «Ίορυλαίω μετὰ τοῦ 
Ὀψικίου λαοῦ ὄντος, ὑπεβλέποντο CAANAow. ἀποστείλας δὲ Νων- 

σταντῖνος πρὺς αὐτὸν Πτεῖτο τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ πεμφθῆναι αὐτῷ. Og 

ἅτε ἀνεψιοὺς αὐτοῦ ποθῶν ἰδεῖν «ross. σκοπὺς δὲ ἦν αὐτῷ κατασχεῖν 

αὐτοὺς καὶ φρουρῆσαι. ὁ δὲ rov δόλον νοήσας καὶ ἀπογνοὺς ἑαυτοῦ 

γινώσκων τε τὴν ἄμετρον πονηρίαν αὐτοῦ διαλαλήσας τε τῷ AGO 

καὶ πείσας ὥρμησε κατ αὐτοῦ σὺν παντὶ τῷ πλήθει, καὶ rov μὲν 
πατρίκιον Βησὴρ τὺν σαρακηνύφρονα προὔπαντήσαντα ῥομφαία 

ἀγεῖλεν' ὁ δὲ Κωνσταντῖνος παρίππιν εὐρὼν ἐστρωμένον καὶ ἐπιβὰς 

αὐτοῦ ἔφυγεν εἰς τὺ ᾽Ημῶριν, καὶ προσδραμὼν τῷ Βέµατι τῶν cv«- 

τολικῶν στρατηγουµένω τότε ὑπὺ τοῦ 4αγκίνου περισώξεται ὑπ 

αὐτῶν. δεξιοῦταί τε τούτους µεγάλαις ὑποσχέσεσιν' καὶ πρὺς Σισιν- 
νάκιον ἀποστέλλει εὐθὺς στρατηγὸν ὄντα τὸ τηνικαῦτα τοῦ θέματος 
τῶν Θρακησίων., καὶ πείθει αὐτοὺς συμµαχήσειν αὐτῶ. ' ἐντεῦθεν 

1 τε om. d, — αὐτῷ h. — 4 κατὰ (κα c) πόλιν πᾶσαν xz. — ὑπ αὐτῶν cfg. 
— 5 Μαριανοῦ fA. Μαρίνου rell. cf. p. A11, 12, — 9 δὲ om, g. — 19! seoy h. — 
13* 510 ο wy d. — 13* Ἠσάμ ef. — 16 πρωπαραδότων em. — 18 οὖν om. f. 

— ἐνδικτιόνος h ^. rell. — 30 Κράσω dz. — 91 ἀλλήλους d. — 23 αὐτοῦ om. 

em. — 95 γιγνώσκων τε π γιγνώσκονται em. — 27 Βέσηρον Niceph. — 29 αὐτοῦ] 
t(g αὐτό y. — ᾽Αμώριν cy ᾽Αμώριον dg. — 30 στρατηγουµένου z. -- 4αγκίνου d 
AeyxivoD y «Ααγκινου sine acc. ο Aoyyívov z (Aeyxg»óv Zon, XV, 5) — 
91 τε om. y. — Σισιννάκιον egxA.— Σισινώκιον flm Zon.. Σισίννιον Niceph. cf. 
p. 419, 9. — 33 συµµαχήσειν sec, m. f. ovpueyraorv y συμμαχῆσαι XZ. 
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οὖν µάχαι δεινόταται καὶ ἀνθοπλισμοὶ γίνονται τοῖς ὑπηκόοις, ἕκα- 

τέρων βασιλέων ἀναγορευομένων. ᾿4ρτάυασδος δὲ γράφει πρὺς Θεο- 

φάνην τὺν πατρίχκιον καὶ µάγιστρον ἐκ προσώπου ὄντα ἐν τῇ πύλει 

διὰ ᾽άθανασίου σιλεντιαρίου τὰ πραχθέντα. Ó δὲ προσκείµενος τῷ 

᾿αρταυάσδω. σωρεύσας τὺν λαὺν ἐν τοῖς κατηχουµενίοις τῆς μεγάλης 

ἐκκλησίας., καὶ διὰ τῶν γραμµότων καὶ τοῦ Λεχθέντος ᾽άθανασίου 
πείθει πάντας, ὡς Ó βασιλεὺς τέθνηκεν. ᾽4ρτάυασδος δὲ ὑπὸ τῶν 

θεµότων ἀνηγορεύθη βασιλεύς. τύτε πᾶς Ó Λλαὺς σὺν ᾽άναστασίω 

τῷ ψευδωνύμῳω πατριάρχῃ ἀναθέματι καὶ ἀνασκαφῇῃῇ ἔβαλον αὐτὺν 

ὡς ἁλάστορα καὶ ἀντίθεον. καὶ ἀστείως τὴν αὐτοῦ ἐδέξαντο σφαγὴν 

(2 μεγίστου κακοῦ λυτρωθέντες. ρτάυασδον δὲ ἀνεκήρυττον βασιλέα 

ὡς ὀρθόδοξον καὶ Δείων δογμάτων ὑπέρμαχον. εὐθέως οὖν ἆπο- 
στέλλει 0. Μονώτης ἐν τοῖς Θρακώοις µέρεσι πρὸς Νικηφόρον, τὸν 

ἴδιον víóv, στρατηγοῦντα τῆς Θράκης, τοῦ συνελάσαι TO ἐκεῖσε 
στρατόπεδον πρὺς φυλακὴν τῆς πόλεως. κλείσας οὖν τὰς τῶν τει- 

χέων πύλας καὶ βίγλας 8fucvog τοὺς φίλους τε Κωνσταντίνου χειρω- 

σάµενος, τύψας καὶ κουρεύσας εἰς φυλακὰς ἀπέθετυ. τοῦ δὲ ᾿4ρ- 

ταυάσδου μετὰ τοῦ Ὀψικίου λαοῦ ἐν τῇ πόλει εἰσελθόντος, κατέλαβε 

καὶ Κωνσταντῖνος ἐν Χρυσοπόλει μετὸ τῶν δύο Βεµότων, Θραᾳκησίων 

τε, Quué, καὶ ἀνατολικῶν. καὶ μηδὲν ἰσχύσας ὑπέστρεψε καὶ ἐχεί- 
µασεν εἰς TO ᾽άμῶριν. ὁ δὲ ᾿ρτάυασδος κατὰ πᾶσαν τὴν πόλιν τὰς 

Γερὰς εἰκόνας ἀνεστήλωσεν. | οἳ δὲ "άραβες αἰσθόμενοι τὴν τούτων 

κατ ἀλλήλων µάχην πολλὴν αἰχμαλωσίαν ἐποιήσαντο εἰς ᾿Ρωμανίαν, 
τοῦ Σουλεϊμᾶὰν στρατηγοῦντος αὐτοῖς. ᾽άναστάσιος δέ, ὁ ψευδώνυ- 

pos πατριάρχης, αρατήσας τὰ τίµια καὶ ζωοποιὰ ξύλα ὤμοσε τῷ 

λαῷ. ὅτι "uc τὸν προσηλωθέντα ἐν αὐτοῖς, οὕτω µοι size Κων- 
σταντῖνος ὁ βασιλεύς, ὕτι μὴ λογίσῃ víov Θεοῦ εἶναι ὃν ἔτεκε Μαρία, 

τὸν AtyÓutvov Χριστόν. εἰ μὴ ψιλὸν ἄνθρωπον. ἡ γὰρ Μαρία αὐτὸν 

ἔτεκεν, ὡς ἔτεκεν ἐμὲ ἡ µήτηρ Μαρία. καὶ τοῦτο ἀκούσαωντες of 
λαοὶ ἀνέσκαψαν αὐτόν. 

᾽Αντιοχείας ἐπίσκοπος Στέφανος ἔτη B. 
B. 19. 9. w. w. 

Toro τῷ ἔτει τέθνηκεν Ἰσάμ. ὁ τῶν ᾿4ράβων ἀρχηγός. οὗτος 

1 δεινότατοι fm. — 3 µαγίστρον deh sime ace, ο. — x προσώπου τε ὄντα 
εἰς τὴν πόλιν d. — 4 Αθανασίσυ À Θαλασσίου codd. — σηλεντιαρίου h. — 
5 τῷ λαῷ bh. — κατηχουµενίοις dA κατηχουµένοις rell -- 6 Αθανασίου yA 
Θαλασσίου xz. — 1 Αρτάβασδος m. — 9 ἔβαλλον gy. — 10 ἐδέξατο.μ. — 
11 λυτρωθέντος pg. — 13 Μονώτης A Niceph. Μονούτης xz Μωνούτης y. — 
14 τὸ ἐκεῖσε om, h. — 16 φίλους] filios A. — 19 Θρᾳκησιῶν f. — 921 Ἁμώ- 
er ey ᾽Αμώριον d. — τὴν om. em, — 22 Άραβες] barbari A. — 34 Σουλεῖ- 
μᾶν z. — 97 5 Μαρία gm. — 39 ἡ µήτηρ µου 3 (5 om. h) Magíe z. — 
29. 30 καὶ τοῦτον ἀνέσκαψαν of λαοὶ τοῦτο (ταῦτα d) ἀκούσαντες X. — 31 frg 
B em ff om. rell. 
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τὴν ἁγιωτάτην ἐκκλησίαν τῆς ᾽Αντιοχείας ἐπὶ µ΄ χρόνους χηρεύονσαν, 
κωλυόντων τῶν ᾽4ράβων γενέσθαι πατριάρχην ἐν αὐτῇ., ἔχων τινὰ 

προσφιλῆ µονάζοντα Σύρον, ὀνόματι Στέφανον, ἀγροικότερον u£v, 

εὐλαβῆ δέ, «ἐπέτρεψε) τοὺς κατὰ τὴν ἐῶαν Χριστιανούς, εἴπερ 
Φέλοιεν συγχωρηθῆναι αὐτοῖς πατριάρχην ἔχειν, ψηφίσασθαι αὐτὸν 

Στέφανον: of θεόθεν τοῦτο νοµίσαντες γενέσθαι χειροτονοῦσιν αὐτὸν 

ἐν τῷ 99óvo Θεουπόλεως, κἀκεῖθεν ἕως νῦν διέδραµε τὺ ἀκώλυτον. 

Tovro τῷ ἔτει ἐκράτησεν Οὐαλίδ, υἱὸὺς Ἰσάμ. τῆς ᾽4ράβων 
ἀρχῆς' πρὺς ὃν Κωνσταντῖνος ᾽άνδρέαν σπαθάριον. ᾿Αρτάυασδος δὲ 

Γρηγόριον λογοθέτην ἐξέπεμψαν, τὰ πρὸς συμµαχίαν ζητοῦντες ἀμφό- 
τεροι, ἀβροχίας τε πολλῆς γενομένης καὶ σεισμοῦ κατὰ τόπους. ὡς 

ἑνωθῆναι gn πρὺς ἄλληλα κατὰ τὴν ἔρημον Σαβᾶ, καὶ κώµας ὑπὸ 
γῆν καταποθῆναι. τῷ δ αὐτῷ ἔτει Κοσμᾶς ὁ πατριάρχης ᾿άλεξαων- 
δρείας ὠρθοδόξησε σὺν τῇ πόλει αὐτοῦ ἐκ τῆς τῶν Μονοθελητῶν 
κακοδοξίαο. κρατησάσης ἀπὺ Κύρου, τοῦ ἐπὶ Ηρακλείου ἐπισκόπου 

᾽4λεξανδρείας. ἐπεστράτευσε δὲ Ι άμερ τὴν ᾿Ρωμανίαν μετὰ πλήθους 
᾿4ράβων καὶ πολλοὺς αἰχμαλωτεύσας ὑπέστρεψεν. ἐφάνη δὲ σημεῖον 
ἐν τῷ οὐρανῷῶ κατὸ βορρᾶν μηνὶ Ἰουνίω. Οὐαλὶδ δὲ Πέτρον, rov 
ἁγιώτατον µητροπολίτην «{αμασκοῦ, γλὠττοτομηθῆναι ἐκέλευσε ὡς 

ἀναφανδὺν ἐλέγχοντα τὴν τῶν ᾿4ράβων καὶ Μανιχαίων δυσσέβειαν 
ἐξώρισέ τε αὐτὺν κατὰ τὴν εὐδαίμονα ᾿4ραβίαν, ἔνθα καὶ τελειοῦται 
µαρτυρήσας ὑπὲρ Χριστοῦ καὶ τρανῶς ἐκφωνήσας τὴν δΔείαν Aur- 

ουργίαν, ὡς οἱ διηγησάµενοέ φασιν ἰδίαις ἀκοαῖς τοῦτο πεπΛηρο- 

φορῆσθαι. τούτου ζηλωτὴς καὶ ὁμώνυμος Πέτρος, ὁ κατὰ τὸν 

920 

Matovu&v, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἀνεδείχθη χρόνοις µάρτυς ὑπὲρ Χριστοῦ 25 
αὐτόμολος. νόσῳω γὰρ συσχεθεὶς προσεκαλέσατο τοὺς τῶν ᾿άράβων 

προύχοντας, ἅτε συνήθεις αὐτῷ ὄντας χαρτουλαρίω τελοῦντι τῶν 
δημοσίων φόρων, καί φησι πρὺς αὐτούς' "rov μὲν ὑπὲρ τῆς ἐπι- 

σκέψεώς µου μισθὺν παρὰ δεοῦ Λλάβοιτε, κἂν ἄπιστοι τυγχάνητε 

1 τῆς τῶν Αντιοχέων d. — μ΄ om. g. — 4 ἐπέτρεψε add, ex Α om. codd. 
— b αὐτοῖς καὶ πατριάρχη» ἔχ. h. — 05.6 τὸν αὐτὸν Xr. g ταὐτὸν Στ. em 
αὐτόν Om. d. — 6 οἳ δὲ θεύθεν ο. — τοῦτον h τοῦτο" f. — ' ἕως τοῦ νῦν 
d. — τὸ om. y. — 8 Οὐάλιδ f. — τῆς τῶν Ag. d. — 9 Αρτάβασδος m. — 
12 Σαβά f sine acc. x Σάββα m. — 13 καταπωθῆναι g. — 13 Κοσμᾶς-- 
16 Αλεξανδρείας om. d. — 13 Κοσμάς f. — 14 ὀρθοδόξησε codd. praeter c. — 
αὐτῇ ο. — 15 ἀπό] ἐπί y. — 16 Γάμερ xzÀ. "Ausg y cf. p. 411, 15. — 17 Σαρα- 
κηνῶν καὶ Αράβων g.— 18 Οὐάλιδ cfm sine acc, e. — 20 τῶν om. f. — δυσσέ- 
βειαν] cognationem (συγγένειαν) A. — Σῦ Μαϊουμάν y. — αὐτοῖς] αὐτόθι y. — 
96 evrouólog df αὐτομόλως gm. — 21 προύχοντας] ἄρχοντας z. — ὄντας ἄρ- 
qovtag χαρτουλάριόν τε τελοῦντι τῶν C Όντας ἄρχοντάς τε xal χαρτουλάριον 
τῶν d ὄντας χαρτουλαρίου τε τελοῦντι τῶν h ὄντας χαρτουλαρίους τε τελοῦντι 
τῶν g. — cum cbartularius esset et publica tributa facta ratione conferret A. 
— 98 ὑπὲρ om. d. — 29 µου ddd.ex dA om. rell. — x&v] καί f. — tvygavere 
em rvygarviras f. 
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φίλοι. τῆς διαθήκης δέ µου μάρτυρας ὑμᾶς εἶναι βούλομαι τοιαύτης 

οὔσης' πᾶς Ó μὴ πιστεύων εἰς πατέρα καὶ υἱὸν καὶ πνεῦμα ἅγιον, 
τὴν ὑὁμοούσιον καὶ ζωαρχικὴν ἐν µονάδι τριάδα, πεπήρωται τὴν 

ψυχὴν καὶ τῆς αἰωνίου κολάσεώς ἐστιν ἄξιος. τοιοῦτός ἐστι καὶ ὁ 

Μουάμεδ, ó ψευδοπροφήτης ὑμῶν. καὶ τοῦ ᾽άντιχρίστου πρόδρομος" 
ἀπόστητε οὖν, εἰ ἐμοὶ πείθεσθε μαρτυρομµένω ὑμῖν σήμερον τὸν 
οὐρανὺν καὶ τὴν γῆν, τῆς ἐκείνου μυθολογίας (εὐνοῶῷ γὰρ ὑμῖν), 
ἵνα μὴ σὺν ἐκείνω κολασθῆτε. ταῦτα καὶ ἄλλα πλεῖστα Θεολογοῦντος 

αὐτοῦ ἀκούσαντες, θάμβει τε καὶ μανία συσχεθέντες μακροθυμεῖν 
ἔδοξαν, ὡς ἐκ τῆς νόσου παραφρονοῦντα τοῦτον οὐόμενοι"' μετὰ δὲ 

τὸ διαγενέσθαι αὐτὸν ἐκ τῆς νόσου ἤρξατο μεγαλοφωνύτερον ἀἆνα- 

κράζειν' ""ἀνάθεμα Μουάμεὸ καὶ τῇ μυθογραφίαᾳ αὐτοῦ καὶ πᾶσι οὐ Β 
τοῖς πιστεύουσιν αὐτῇῃ.' τότε τὴν διὰ ξίφους τιµωρίαν ὑποστὰς 
μάρτυς ἀνεδείχθη. τοῦτον ἐγκωμίοις λόγων τετίµηκεν ὁ ὅὕσιος πατὴρ 

ἡμῶν Ἰωάννης, ὁ καλῶς ἐπικληθεὶς Χρυσορρόας διὰ τὴν ἐπανθοῦσαν 
αὐτῷ τοῦ πνεύματος ἔν τε λόγω καὶ fíp χρυσαυγῆ χάριν, ὃν Κων- 
σταντῖνος ὁ δυσσεβὴς βασιλεὺς ἐτησίῳω καθυπέβαλεν ἀναθέματι διὰ 

τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν αὐτῷ ὀρθοδοξίαν, καὶ ἀντὶ τοῦ παππικοῦ 

αὐτοῦ ὀνόματος Μανσούρ. ὃ ἑρμηνεύεται λελυτρωμένος, Μάνζηρον 
ἸΙουδαϊκῷ «φρονήµατι μετωνόμασε τὸν νέον τῆς ἐκκλησίας διδά- 

σκαλον. τῷ Ó' αὐτῷ irt «Οὐαλὶδ τοὺς Κυπρίους µετώκισεν εἰς 
m 

Ὁ δὲ ᾽4ρτάυασδος Νικήταν, τὸν υἱὸν αὐτοῦ, µονοστράτηγον ης Brev. 
Sese iédsvas εἰς τὺ τῶν ᾽άρμενιάκων θέµα ἐξέπεμψεν, ὁμοίως δὲ 

Νικηφόρον, τὸν υἱὺν αὐτοῦ. ἔστεψε διὰ ᾿4ναστασίου τοῦ πατριάρχου. 

τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει) μηνὶ Mato ᾽άρτάυασδος ἐπὶ τὰ µέρη τοῦ Ὀψικίου 

ἐξελθών, τὴν ᾿σίαν στρατολογήσας κατέλαβεν., ἐκπορθῶν αὐτήν. 
Κωνσταντῖνος δὲ τοῦτο μαθὼν ἐκίνησε κατ αὐτοῦ. καταλαβὼν δὲ 
αὐτὸν εἰς τὸ µέρη Σάρδεων ἀπὺ τοῦ Κελβιανοῦ ἀνερχόμενον καὶ 

συμβαλὼν μετ αὐτοῦ πόλεμον τρέπει αὐτὸν καὶ καταδιώκει µέχρι 
Κυζίκου. ὁ δὲ τὴν Κύξικον καταλαβὼν καὶ εἰς δρόµωνα εἰσελθὼν 

διασώζεται ἐν τῇ πόλει. μηνὶ δὲ 4ὐγούστῳ τῆς αὐτῆς τα ἠνδικτιῶνος 

ο... —— ----ἵ---ᾱ-- ——M € mos 

6 μαρτυρουμένῳ z. — σήμερον ὑμῖν y. — Ἱ ἐννοῦ h. — Suiv σήμερον! 
cyz σήμερον om. dA. — 9 θάµβω chy. — 10 παραφρονοῦντα —11 νόσου om. f. 
— τι μεγαλοφωνέστερον em. — 183 ὑπομείνας h. — 15 ΧἈρυσορρώας f Xpv- 
σορόας xz Χρυσορώας em. — ἐπανθοῦσαν] οὖσαν y. — 18 ἐν om. gy. — παπι- 

xov h. — 19 Μανσοῦρ fh Magco?g g. — τὸ ἸΜανσούρ d. — Μανζηρόν g sine 
acc. ο. — 90 µετωνόµασε À µμετωνομάσας em μετονοµάσας fxz. — ἐκκλησίας] 
ἡλικίας g. — 91 Οὐαλὶδ —26 τῷ À' αὐτῷ ἔτει add. ex Α cf. Niceph. p. 61 om. 
codd. — 29 Σάρδεων] Sardeorum Α πρὸς τὰς Σάρδεις Niceph. «Σάρδης xy 
τῆς Σάρδης z. — καὶ om. dz. — 30 uer' αὐτοῦ] δὲ αὐτῷ c αὐτῷ d. — 31 δρό- 

à 
µονα codd. praeler g. — 82 αὐτῆς om. d. — τα om. y. — iv codd. 

TuxorHaXis CHROX, L 91 
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eu B Νικήτας ὁ µονοστράτηγος, υἱὸς ᾽4ρταυάσδου, συμβαλὼν Κωνσταν- 

τίνω εἰς πύλεμον πρὸς τῇ Μοδρινῇ φεύγει τραπείς, καὶ τὺν μὲν 

πατρίκιον Τηριδάτην τὸν ᾽άρμένιον, στρατιώτην γενναῖον ὑπάρχοντα 
καὶ ἐξάδελφον ᾽Αρταυάσδου, σὺν ἄλλοις ἐπιλέκτοις ἄρχουσιν ἀνεῖλον, 
ἑκατέρων δὲ τῶν μερῶν πτῶσις οὐ μικρὰ γέγονεν, ᾽άρμενίων τε καὶ 5 
᾽ρμενιάκων µαχησαµένων πρὸς ἀνατολικοὺς καὶ Θρακησίους. τοὺς 

ὑπερμάχους Κωνσταντίνου. ὁ δὲ ἀρχέκακος διάβολος τοιαύτην κατὰ 

s51P TV Χριστιανῶν ἐν τοῖς χρόνοις τούτοις ἤγειρε µανίαν καὶ ἀἆλληλο- 

σφαγίαν. ὥστε τέκνα κατὰ γονέων xal ἀδελφοὺς κατὰ ἀδελφῶν 

συγκινεῖσθαι ἀφειδῶς εἰς σφαγήν, καὶ ἀνηλεῶς ἐμπυρίζειν τὰς ἀλλή- 10 

λοις ὑπαρχούσας στάσεις τε καὶ οἰκίας. | 

A. M, 6235 "Aoéfeov ἀρχηγὺς Οὐαλὶδ Frog α΄. 
y. -α. 4. w. p. 

Tovro τῷ ἔτει κατὰ βορρᾶν ἐφάνη σημεῖον, καὶ κόνις κατ- 
ἤλθεν sie τόπους. yéyovs δὲ καὶ σεισμὺς εἰς τὰς Κασπίας πύλας" 15 

καὶ ἀνῃρέθη Οὐαλὶδ ὑπὸ τῶν ᾽άράβων μηνὶ ᾽Απριλλίω τς. ἡμέρα &, 
ἄρξας ἔτος «', καὶ κρατεῖ τῆς ἀρχῆς Itl ὁ 4ειφός. οὗτος χρήματα 
πολλὰ σκορπίσας ἐκράτησε τὴν «4{αμασκὺν καὶ δεξιὰς ἔλαβε τοῦ 

ἄρχειν ἐκ τῶν κατὰ τὴν «4{αμασκὸν καὶ Περσίδα καὶ 4ἴγυπτον ᾿4ρά- 

βων. Magovéu, υἱὸς Μουάμεδ, τὴν ᾽άρμενίαν διέπων. ἀκούσας 20 
ταῦτα καταλαμβάνει τὴν Μεσοποταµίαν, ὑπερμαχῶν, ro δοκεῖν, τῶν 

&45 B τέκνων τοῦ Οὐαλὶδ καὶ ἐναντιούμενος τῷ "160. καὶ μετὰ µῆνας & 

θνήσκει ὁ Ἰξὶδ καταλείψας ᾿4βραϊμ, τὺν ἑαυτοῦ ἀδελφόν, ἐπὶ τῆς 
«4αμασκοῦ διάδοχον. τούτῳ παραταξάµενος Μαρουὰμ ἔχων τοὺς τῆς 

Μεσοποταμίας ἔρχεται εἰς Ἔδεσαν κἀκεῖθεν εἰς τὸ µέρη «{αμασκοῦ 55 

καὶ ᾽Αντιλιῤάνου, εἰς κάµπον Asyóusvov Γάρις, κἀκεῖ συμβαλὼν τῷ 
Σουλεϊμὰν [θνήσκει] παρὰ τῷ ποταμῷ Ai, τοῦτ ἔστι Κακῷ, τρέπει 

αὐτὸν καὶ ἀναιρεῖ χιλιάδας x, καὶ µόνος Σουλεϊμὰν μετ ὀλίγων 
φυγὰς κατὰ τὴν «{αμασκὺν διασώζεται. εἰσελθὼν δὲ ἐν αὐτῇ ἀνεῖλε 

1 Κωνσταντῖνος em ωνονων g. — 2 Μοδρένῃ em sine acc. c. Μωδρινῇ 

Niceph. — apud Modrinem et Cisseum Α, De Cisseo nihil in codd. et Niceph. 
— 8 Θηριδάτην ch. — τῶν Αρμενίων f τὸν Ἁρμενίον e. — 4 ἀνεῖλεν fA. — 
b δὲ om. g. — Ἱ κατά om. c. — 8 τοιαύτην post Χριστιανῶν repetit g. — 
ἤγείρε µανίαν κατὰ (Sic) τοῖς χθόνοις τούτοις g. — ἀλληλοφαγίαν c. — 19 Ova- 
Aà f. — 18 B] ιβ’ g. — 15 Τόπους Combefis. — 16 Οὐάλιδ cf. — AngnAéo h. 
— 17"Ifià f. — οὗτος] αὐτός y. — 19 ἐκ τῶν mg. edit. París. ἐκ τοῦ codd. — 
καὶ Περσίδα καὶ Αἴγυπτον v. 18 post za«uccxóv inserunt em. — τῷ δοκεῖν cg. 
— 33 τοῦ οὐαλίδ d τοῦ ἀλίδ m τοῦ ἅλιδ Í τοὔαλιδ e τοῦ aA sine acc. € 
Οὐαλίδ z. — Ἴζιδ f item v. 23. — 23 ὁ om. h. — 26 Αἴδεσαν x Ἔδεσσαν fm, 
— 36 κάμπον] τόπον y. — l'«gíg de sime acc. ο Βάρις f. — 927 Σουλεϊμᾶν dz 
sine acc. ο. — 27 θνήσκει-- 38 Zovitiuav om. f. — θνήσκει uncis inclusit 
Classen. φθάσας coni. Combefis, — rd ehm. — 927. 28 τρέπει γὰρ αὐτοὺς 
Μαρουὰμ καὶ ἀναιρεῖ d. — 98 αὐτός ο. -- Σουλεῖμᾶν z sine acc. c. — puer 
ὀλέγον ef. 

ib-9 
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τοὺς υἱοὺς Οὐαλίδ . ὧν ὑπερμαχεῖν ἐδόκει Μαρουάμ. καὶ ἐξῆλθε τῆς 
«4αμασκοῦ χρήματα σφετερισάµενος ἱκανά. καταλαβὼν δὲ καὶ Ma- 

ρουὰμ τὴν «{αμασκὺν ἀνεῖλε πολλοὺς τῶν ὑπερεχόντων καὶ τοὺς 

συνεργήσαντας τῷ φόνω τοῦ Οὐαλὶδ καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ 

ἄλλους ἠκρωτηρίασεν. τὰ δὲ χρήματα καὶ τοὺς θησαυροὺς ἅπαντας 

µετέστησεν εἰς Χαρρὰν τὴν πόλιν Μεσοποταμίας. 
| Τῷ δὲ. Σεπτεμβρίω µηνί, β΄ ἰνδικτιῶνος, κατελθὼν Κωνσταν- *- ο Brev. 

τῖνος ἐπὶ τὰ µέρη Χαλκηδόνος ἀντεπέρασεν ἐν τοῖς Θρακῶοις µέρε- 

σιν. Σισιννίου τοῦ στρατηγοῦ τῶν Θρακησίων διὰ τῆς ᾿᾽4βύδου 
περάσαντος καὶ τῷ χερσαίω τείχει παρακαθίσαντος. καὶ ἐλθὼν ἐπὶ own 
τὴν Χαρσίου πόρταν διέδραµεν ἕως τῆς Χρυσῆς πόρτης ἑαυτὸν τοῖς 
ὄχλοις ἐπιδεικνύων, καὶ πάλιν ὑπέστρεφε καὶ ἠπλήκευσεν εἰς τὸν 

&yiov. Méuavra. οἳ δὲ τῆς πόλεως ἤρξαντο στενοῦσθαι εἰς τὰς 35 5 

δαπάνας, καὶ ἀποστείλας ᾿4θανάσιον τὸν ἀσηκρήτην καὶ ᾽4ρτάυασδον, 

τὸν δοµέστικον αὐτοῦ. πρὺς τὸ κοµίσαι δαπάνας διὰ σκαφῶν, εὗρε 
τούτους ὁ στόλος τῶν Κιβυραιωτῶν ἔξω τῆς ᾽4βύδου, καὶ τούτους 

κατασχὼν πρὺς τὺν βασιλέα ἀνήγαγεν' καὶ τὸν μὲν σῖτον τοῖς ἰδίοις 
λαοῖς ἐδωρήσατο., ᾽4θανάσιον δὲ καὶ ᾽άρτάυασδον παραυτὰ ἐτύφλω- 
σεν. μετὸ ταῦτα ἐδοκίμασεν ᾽άρτάυασδος ἀνοῖξαι τὰς τοῦ χερσαίου 
τείχους πόρτας καὶ συμβαλεῖν πόλεμον μετὰ τοῦ Κωνσταντίνου. καὶ 
γενομένης συμβολῆς. ἐτράπησαν o( τοῦ ᾿άρταυάσδου, καὶ πολλοὶ 
ἀπέθανον, ἐν ole καὶ ὁ Μονώτης" κατασκευάσας δὲ ὁ ᾿άρτάυασδος 

διήρεις κακκαβοπυρφόρους ἀπέστειλεν εἰς τὸν ἅγιον Μάµαντα κατὰ 

τοῦ στόλου τῶν Κιβυραιῶτων, ὧν ἀπελθόντων, ἐξῆλθον οἱ τῶν 
Κιβυραιωτῶν καὶ ἀπήλασαν αὐτούς. ἐγένετο δὲ Λιμὸὺς ἰσχυρὰ ἐν 
τῇ πόλει, ὥστε πραθῆναι τὸν µόδιον τῆς κριθῆς νομισµότων ιβ. 

τοῦ δὲ ὀσπρίου 8’. τοῦ δὲ κέγχρου καὶ τοῦ λουπίνου νοµισμµότων 
η΄, τὺ δὲ ἔλαιον & Λίτραι τοῦ νομίσματος. καὶ ὁ ξέστης τοῦ οἴνου «5 
σηµισίου. τοῦ δὲ λαοῦ θνήσκοντος, ἠναγκάσθη ᾽άρτάυασδος ἄπο- 

1 Οὐάλιδ f λίδ m. — 4 τοῦ ἆλίδ (sine acc. c) cyz. — 1 ιβ] β xz. — 
ὃ 

ὑνδικτιόνι Ὦ iv rell. — κατ. δὲ Κωνσταντ. g. — 9 Σισινου h. — Θρᾳκώων g. 
— 10 τείχη y. — παρακαθήσαντος dhy παρακαθίσαντι c. — 19 ἐπέστρεψεν y. 

— ἠπλίκευσεν dem. — 14 ἀσικρίτην d ἁἀδσικρήτην em deer f ἀσικρίτν c 
ἀσηκρῆτις g ἀσικρίτης h. — 16 αὐτούς x. — Κιβυρεωτῶν em Κιβυριωτῶν x 
Kvfsotoràv f Kifwvooocworóv g  Krfvogototür h item v. 24. — et classis Abydi 
(καὶ ὁ τῆς 'AfvOov) Α. — 17 ἀνήγαγεν om. g. — 33 Μονούτης emxzA  Mov- 
νούτης f. — Αρτάβασδος em. — 35 κακαβοπυρφόρους d κακκαβοπορφύρους f. . 
— 94 ὧν ἀπελθόντων ---3ὅ Κιβυραιωτῶν om. fz. — 25 Κιβυρεωτῶν em  Kifv- 
ριωτῶν X. — ἀπήλασεν ef. — ἰσχυρά x et ut vid. f. ἰσχυρός z sec. m. f. ἰσχυρῶς 
em. — 27 ν΄] quindecim À.:— κένχρου y κέχρου g. — λουπήνου em Άου- 

e 
πηνοῦ {. — 38 lí(rgag efh Λίτ gm. — 29 σηµισίου d σηµισσίου 6 σιµισίου z 
σιµισσίου y. — ὃ ρτάνασδος g. 

27* 
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λύειν αὐτοὺς πρὺς τὸ ἐξέρχεσθαι τῆς πόλεως. ῥἐπιτηρῶν δὲ τὰ 

πρόσωπα τοὺς μὲν ἐκώλυεν. ὅθεν τινὲς ἐκώλυσαν τὰ ἑαυτῶν πρόσωπα 
καὶ γυναικείαν στολὴν περιεβάλοντο, οἱ δὲ μοναδικὺν σχῆμα καὶ 

τριχίνην GroANv: καὶ οὕτως ἠδύναντο Λλαθεῖν καὶ ἐξελθεῖν. Νικήτας 

δὲ ὁ µονοστράτηγος ἐπισωρεύσας rov ἴδιον λαόν, vóv ἀπὺ Μοδρινῆς 

σκορπισθέντα., ἦλθεν ἕως Χρυσοπόλεως, καὶ ὑποστρέφοντος αὐτοῦ, 

περάσας Ó βασιλεὺς κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ κατᾳλαβὼν αὐτὸν 

ἐν Νικομηδεία ἐχειρώσατο αὐτὸν σὺν τῷ ἀπὺ ἐπισόκόπων κουράτορι 
Μαρκελλίνω, ὃν παραυτὰ ἀποτμηθῆναι ἐκέλευσεν. τὸν δὲ µονο- 

στράτηγον πεδήσας διὰ τοῦ τείχους τῷ πατρὶ ἐπεδείκνυεν. τῇ δὲ 
B τοῦ Νοεμβρίου μηνὺς qvo παραταξάµενος τῇ δείλῃ διὰ τοῦ 

χερσαίου τείχους τὴν πόλιν παρέλαβεν. ὁ δὲ ᾽άρτάυασδος ἅμα τῷ 
πατρικίω Βακταγγίῳ εἰς χελάνδιν εἰσελθὼν πρὺς τὺ παρὺν ἐξῆλθεν 

εἰς τὸ Ὀψίκιν. καὶ ἀπελθὼν εἰς τὸ κάστρον Πουζάνης ἑαυτὺν ἐν- 
έκλεισεν. οὓς χειρωσάµενος ὁ βασιλεὺς TOv μὲν ᾿4ρτάυασδον σὺν 

τοῖς δυσὶν υἱοῖς ἐτύφλωσεν, τὺν δὲ Βακτάγγιον ἐν τῷ Κυνηγίῳω 
ἀπεκεφάλισε καὶ τὴν τούτου κεφαλὴν ἐν τῷ Μιλίῳ ἐκρέμασεν ἐπὶ 

ἡμέρας τρεῖς. μετὰ δὲ A ἔτη ὁ μνησίκακος καὶ ἄσπλαγχνος βασι- 

λεὺς προσέταξεν ἀπελθεῖν τὴν αὐτοῦ γυναῖκα ἐν τῇ μονῇ τῆς Χώρας. 
964 P ἐκεῖσε γὰρ ἦν ταφείς, καὶ ἀνασκάψφαι αὐτοῦ τὰ ὁὀστᾶ καὶ ἐν τῷ ἰδίω 

παλλίω βαστάσαι καὶ εἰς τὰ λεγόμενα Πελαγίου µνήµατα μετὰ τῶν 

βιοθανάτων ῥίψαι. ὢ τῆς ἀπανθρωπίας. πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους 

συμµαχήσαντας ᾽άρταυάσδω τῶν προυχόντων ἀνεῖλεν, ἀναριθμήτους 
δὲ ἐτύφλωσεν, καὶ ἄλλους ἐχειροκόπησε καὶ ἐποδοκόπησεν. ἐπ- 
έτρεψε δὲ τοῖς σὺν αὐτῷ εἰσελθοῦσιν ἐξφτικοῖς ἄρχουσιν εἰσελθεῖν 

εἰς τοὺς oixove καὶ διαρπάσαι τὰς οὐσίας τῶν πολιτῶν., πολλά τε 

καὶ ἄλλα ἀναρίθμητα δεινὰ ἐπεδείξατο τῇ πόλει. ἰππικὺν δὲ ποιήσας 

εἰσήγαγε τὸν ᾿άρτάυασδον σὺν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ τοῖς φίλοις δε- 
δεµένους διὰ τοῦ διϊππίου ἅμα ᾽άναστασίω τῷ φευδωνύμῳω πατρι- 

άρχῃ τυφθέντι δηµοσίως καὶ ἐπὶ ὄνου ἐξανάστροφα καθηµένῳω, ὃν 

9 ἐκώλυσαν τὰ ἑαυτῶν πρόσωπα XZ τὰ ἑαυτῶν πρόσωπα ἐκάλυπτον 2 emun- 
daverunt vultus suos A ἐκαλλώπισανΏ — 3 περιεβάλλοντο g. — 3. 4 καὶ τριχένην 
aroA5v] atque cilicino vestimento contegebantur Α καὶ γυναικείαν στολήν cz om. 
dy. — 4 ἠδύνατο ef. — 5 ἴδιον] ἑαυτοῦ d. — 7 post terga ipsorum Α. — 8 ἀπὸ ἐπι- 
σκόπων d ἀποεπισκόπῳ C ἀπὸ ἐπισκόπῳω π ἀπὸ τοῦ ἐπισκόπων y. — κουράτωρι 
d. — 9 Μαρκελλίω π Μαρκέλλῳ h. — cum curatore qui fuerat dudum Marecellia- 
norum episcopus Α. sed cf. Niceph. p. 62. — 10 ὑπεδείκννεν c. — δὲ om. h. — 
11 μηνὸς uóvog ἄφνω y. — 12 Αρτάβασδος m. — 13 Βακταγίῳ h. Βακταγείω g. — 
ἦλθεν y. — 14 Ὀψίκην y. — 16 Βακτάγιον ᾳ Βακταγάγιον h. — 17 unAéo codd. — 
ἐκρέμμασεν fg. — 19 ἑαυτοῦ dy. — 20 τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ em. — 25 ἄρχουσι] militi- 
bus A. — 27 ἄλλα om. g. — ἰππικόν] hippodromium A. — 28 δεδεµένοις fm 
ligatum A. — 29 δι ππίου gxA ἴππικοῦ cy. — per dihippium in circum A, — 30 
τυφθέντι Α Zonaras XV, 5. τυφλωθέντι codd. — καὶ om. y. — quos omnes per dihip- 
pium intromissos in cireum pompavit, verum Anastasium utpote consentaneum A. 
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εἰς τὸ ἰππικὺν εἰσαγαγὼν ἐπόμπευσεν. πάλιν δὲ ὡς ὁμόφρονα αὐτοῦ 

ἐκφοβήσας καὶ δουλώσας ἐν τῷ O99óvo τῆς {ερωσύνης ἐκάθισεν. 

Σισίννιον δέ. τὺν πατρίκιον καὶ στρατηγὸν τῶν Θρακησίων., πολλὰ 
συνδραµόντα αὐτῷ καὶ συναγωνισάµενον, ἐξάδελφόν τε αὐτοῦ ὄντα 69 5 

5 μετὰ µ΄ ἡμέρας ἐτύφλωσε τῇ τοῦ θεοῦ δικαία κρίσει. ὃ γὰρ βοηθῶν 
τῷ ἀσεβεῖ ἐμπεσεῖται εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ κατὰ τὺ γεγραμμένον. 

Κόσμου Τῆς θείας Ῥωμαίων ᾽4ράβων A. M. 6296 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὺς 

Ses. ἔτη ψλς’. Κωνσταντῖνος Πήαρουὰμ 
10 . ἔτη λε’. ἔτη s. 

à. α.. 

Ρώμης Κωνσταντ. ᾽Αντιοχείας 
ἐπίόκοπος ἐπίόχοπος ἐπίσκοπος 
Ζαχαρίας ᾿Αναστάσιος Θεοφύλακτος 

15 ἔτη κα. ἔτη xà. ἔτη £C. 
ie. εξ. a 

Tovro τῷ ἔτει κομήτης μέγας κατὰ τὴν Συρίαν ἐφάνη. καὶ 
ἐστασίασε Θεβὶτ κατὰ τοῦ Μαρουὰμ καὶ «{αχὰκ ὁ τῶν ᾿4ρουριτῶν" 

οὓς χειρωσάμενος Μαρουὰμ ἀνεῖλεν ἐν τοῖς ὁρίοις Ἐμέσης μετὰ 

20 πλήθους πολεμιστῶν χιλιάδων ιβ. τῷ Ó αὐτῷ ἔτει παρακλήσει τῶν 

Χριστιανῶν τῆς ígag συνεχώρησε Χειροτονηθῆναι Θεοφύλακτον, 
πρεσβύτερον ᾿Εδεσηνόν, πατριάρχην ᾽άντιοχείας, κοιµηθέντος ὅτε- 

φάνου, καὶ τοῦτον γράµµασι καθολικοῖς τιμᾶσθαι προσέταξε παρὰ 
τῶν ᾽4ράβων. χαρίόµασι γὰρ πνευματικοῖς ἐκεκόσμητο, καὶ μάλιστα 

25 τῇ σωφροσύνῃ. ἐν Ἐμέσῃ δὲ ox Χαλβενοὺς ἐφούρκισεν. rov δὲ 
"Ages, vóv πολλὰ τῶν Χριστιανῶν αἵματα ἐκχύσαντα καὶ πολλοὺς 

τόπους πορθήσαντα καὶ αἰχμαλωτίσαντα ἀναιρεῖ ἐν τῇ φυλακῇῃ. στα- 

λέντος γὰρ πρὺς αὐτόν τινος Αἰθίοπος ὑπὺ ἸΜαρουὰμ ἐπὶ τούτω, 

θύλακα πλήσας ἀσβέστου ζώσης εἰσῆλθε πρὺς αὐτόν, καὶ τοῦτον τῇ 
30 κεφαλῇ καὶ ταῖς αὐτοῦ ῥισὶ περιθεὶς ἀπέπνιξεν αὐτόν, δικαίαν eso B 

ἐφευρόμενος τῷ γόητι τιµωρίαν. µαγείαις γὰρ καὶ δαιμόνων ἐπι- S54 v 
Χλήσεσι πολλὼ κατὰ Χριστιανῶν κακὰ ἐτεκτήνατο. οὗτος καὶ τῷ 
αἵματι Οὐαλὶδ ἐκοινώνησεν. 

8 Σισίνιον Ἱ. — 4 ἐξάδ. αὐτοῦ τε ὄντα yz τε om. x. — 6 τὰς om, xy. 
— 14*—16? om. h, — v. 11 et 16 om. g. — 18 καὶ {αχὰκ-- 19 Μαρουάμ om. y. 
— et Bachat Aruritensem A. — Αρουριτῶν h ᾿Αρουρητῶν rell. — 19 ὁρίοι g 
ὁρίοις h ὅροις e ὅροις cfm ὄρεσιν d. — 30 ιβ] decem A. — 31 τῆς ἑώας 
om. g. — 92 ᾿Εδεσινόν ᾳ Αἰδεσινόν dh Αἴδεσηνῶν c Ἐδεσινῶν y. — 95 τῆς 
σωφροσύνης y. — 26 ἐν Ἐμέσῃ -- 838 ἐκοινώνησεν om. d. — 25 iv Ἐμέσῃ] apud 
enimetzi A. — Χαλβενούς ch Χαλβένους y Χαλβανούς g. — 20.26 τὸν δὲ 
Afag (sine acc.) τόν ο τὸν δὲ facro» z om. y. — 26 αἱμάτων g. — 27 ἆναι- 
esiv em. — 29.30 τῇ τε κεφαλῇ ch. — 80 ταῖς ῥισὶν αὐτοῦ c. — 31 ἐφευρά- 
µενος y. — τῷ γόη g. — μαγείας g. — 32 ἐπεκτείνατο h. — 38 Οὐάλιδ fm 
sine acc. cb. 
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A. M. 6237 p. 4M. ww. β. 

Tovro τῷ ἔτει Σουλεϊμὰν ἐπισυνάξας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ 
αὖθις τῷ Μαρουὰμ συμβάλλει καὶ ἡττᾶται ἀποβαλὼν τοῦ λαοῦ χι- 

Λιάδας ζ΄ καὶ φυγὰς εἰς Παλμύραν διασώζεται, κἀκεῖθεν εἰς Περ- 
σίδα. ἐδτασίασαν δὲ καὶ Ἑμεσηνοὶ καὶ ᾿Ηλιουπολῖται καὶ 4αμασκηνοὶ 5 
τὰς πόλεις τῷ Μαρουὰμ ἀποκλείσαντες' ὃς τὸν μὲν ἑαυτοῦ υἱὸν κατὰ 

τοῦ «{αχὰκ ἀποστείλας μετὰ δυνάµεως αὐτὸς ἐπὶ τὴν Ἔμεσαν ᾖλθεν, 

ἣν ἐν τέτρασι μησὶ παρέλαβεν. ὁ δὲ «4{αχὰκ ἀπὺ Περσίδος μετὰ 
πλείστης δυνάµεως ἤρχετο. ὁ δὲ Μαρουὰμ συμβαλὼν αὐτῷ κατὰ 

τὴν Μεσοποταμίαν μετὰ τὸ πολλοὺς ἀναιρεθῆναι τῶν σὺν αὐτῷ 10 
«Νίρο Pr''roDrov συλλαβὼν κτείνει. ἐν τούτοις Κωνσταντῖνος Γερμανίκειαν 

παρέλαβεν ἐπιστρατεύσας τὴν Συρίαν καὶ «{ουλιχίαν ἄδειαν εὑρὼν 
διὰ τὴν τῶν ᾽4ράβων πρὸς ἀλλήλους µάχην. Aóygo δὲ τοὺς ἐν αὐταῖς 
"4ραβας ἐξαποστείλας ἀόπλους προσελάβετο καὶ τοὺς πρὺς μητρὺς 

συγγενεῖς καὶ ἐν Βυζαντίω µετῶκισεν, σὺν καὶ πολλοῖς Σύροις Movo- 15 
esi B φυσίταις αἱρετικοῖς, Ov οἱ πλείους εἰς τὴν Θράκην οὐκοῦντες µέχρι 

τοῦ νῦν καὶ ἐν τῷ τρισαγίῳω τὴν τριάδα σταυροῦντες κατὰ Πέτρον 

τὸν Κναφέα διήρκεσαν. ἀπὺ δεκάτης δὲ τοῦ Αὐγούστου μηνὺς ἕως 
πεντεκαιδεκάτης σκότος ἐγένετο ὑμιχλῶδες. τότε Μαρουὰμ ἐκνικήσας 
καὶ ἀπολαβὼν Ἔμεσαν ἀναιρεῖ πάντας τοὺς συγγενεῖς καὶ ἀἄπελευ- 90 

θέρους Ἰσάμ. καθαιρεῖ δὲ καὶ τὰ τείχη ᾿Ηλιουπόλεως καὶ «{αμασκοῦ 
καὶ Ἱεροσολύμων, ἀναιρῶν πολλοὺς δυνατοὺς καὶ ἀκρωτηριάσας τοὺς 
ἐν αὐταῖς ταῖς πόλεσι περιλειφθέντας. 

A. M. 6338 g. y. w. Wd. y. 
Tovro τῷ ἔτει ἐγένετο σεισμὺς µέγας ἐν Παλαιστίνῃ καὶ τῷ 25 

Ἰορδάνῃ καὶ πάσῃ τῇ Συρία μηνὶ Ἰαννουαρίω wj, ὥρα δ'. καὶ πολλαὶ 
μυριάδες καὶ ἀναρίθμητοι τεθνήκασιν., ἐκκλησίαι τε καὶ μοναστήρια 
πεπτώκασιν., καὶ μάλιστα κατὰ τὴν ἔρημον τῆς ἁγίας πόλεως. 

ρα Τῷ δ᾽ αὐτῷ ἔτει λοιμώδης θάνατος ἀπὺ Σικελίας καὶ Καλαβρίας 
ἀρξάμενος οἷόν τι πῦρ ἐπινεμόμενον ἐπὶ τὴν Μονοβασίαν καὶ Ἑλλάδα 30 

9 Σουλεϊμᾶν dz. — 8 τοῦ ἰδίου λαοῦ 1. — 4 Παλμυράν em sine acc. c. — 
5 δὲ καὶ of Ἐμ. g. — Εμεσινοί codd. praeter ο Metsini Α. — καὶ Ηλ. καὶ 
«αμασκηνοί om. g. — Ιλιουπολίται y. — «αμασκινοί d. — 6 τῷ] τοῦ h. — 
τὸν μὲν τὸν favr. em, — 7 dag&x g. — Emetsan Α. — 8 £v τέτρασι--- 4αχὰκ 
ἀπὸ om. f. — ἀπὸ Περσίδος om. g. — 10 τὸ om. hy. — 11 συμββλών em 
συλλαβών f sec. m. in lit. — Γερμανικίαν y. — 19. «ἰολιχείαν h. — 13. Αράβων] 
βαρβάρων y. — δέ] ys g. — 14 μητρός] πατρός g. — 15 µετῷκησεν» codd. 
praeter g. — 18 τὸν om. em. — ἀπὸ δὲ τοῦ 4ὐγ. μηνὸς δεκ. XX. — δεκάτην 
yz ϱ x. — 19 πεντεκαιδεκάτην gy i£ hx octavo kalendas Septembrias (κε΄) 
Α. — 30 ἀπολαβών xzA καταλαβών y. — Emetsan A. — 51 καθαίρει fA. — 
Πιουπόλεως em, — 93 περιληφθέντας y. — 25. 30 καὶ ἐν τῷ Ἰορδ. καὶ ἐν 
πάσῃ τῇ E. x καὶ τὸν Ἰορδάνην καὶ πᾶσαν τὴν Συρίαν y. — 36 Ἰανουαρίω z. 
— 99 Καλαυρίας f. — 30 Μονεμβασίαν m et sec. m, f. 
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καὶ τὰς παρακειµένας νήσους ἦλθε δι’ ὅλης τῆς ιδ” ὑνδικτιῶνος προ- 

µαστίζων τὸν ἀσεβῆ Κωνσταντῖνον καὶ ἀναστέλλων τῆς κατὰ τῶν 
ἁγίων ἐκκλησιῶν καὶ τῶν σεπτῶν εἰκόνων uavíag, εἰ καὶ ἀδιόρθω- 

τος ἔμεινεν, ὡς Φαραὼ và πάλαι. ἡ δὲ αὐτὴ λοιμικὴ νόσος τοῦ 
βουβῶνος ἀνέδραμε τῇ & ἐπινεμήσει ἐν τῇ βασιλίδι πόλει. ἤρξατο 
δὲ αἴφνης ἀοράτως γίνεσθαι £v τε τοῖς τῶν ἀνθρώπων ἱματίοις καὶ 

εἰς τὰ τῶν ἐκκλησιῶν ἱερὸ ἐνδύματα «καὶ εἰς τὰ βῆλα) σταυρία 
ἐλαιώδη πλεῖστα. ἐγένετο οὖν ἐντεῦθεν τοῖς ἀνθρώποις λύπη καὶ 
ἀθυμία πολλὴ τῇ τοῦ τοιούτου σηµείου ἀπορία" κατέλαβε δὲ καὶ 
δεοµηνία ἀφειδῶς ὀλοθρεύουσα οὐ µόνον τοὺς ἐν τῇ πόλει, ἀλλὰ 

καὶ τοὺς ἐν πάσῃ τῇ περιχώρω αὐτῆς. ἐγένοντο δὲ καὶ φαντασίαι 
εἰς πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων. καὶ ἐν ἐκστάσει γενόμενοι ἐνόμιζον 
ξένοις τισίν, ὡς ἐδόκουν. καὶ βριαροῖς προσώποις συνοδεύειν., καὶ 

τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς ὡς δῆθεν φίλους προσαγορεύοντας καὶ δια- 

λεγομένους. σημειούμενοι δὲ τὰ παρ) αὐτῶν λαλούμενα ἔσχατον ἐξ- 
ηγοῦντο. ἑώρων δὲ τοὺς αὐτοὺς καὶ εἰς οἴκους εἰσερχομένους, καὶ 

τοὺς μὲν τοῦ οἴκου ἀναιροῦντας, τοὺς δὲ ξίφει τιτρώσκοντας. συν- 
έβαινε δὲ τὰ πλεῖστα τῶν παρ) αὐτοῖς λεγομένων γίνεσθαι οὕτως, 

καθὼς εἶδον. τῷ δὲ ἑαρινῶ καιρῷ τῆς α ἐνδικτιῶνος ἐπέτεινε µει- 
ξόνως, καὶ τῷ ΘΒερινῷ ἐξεκαύθη εἰς ἅπαξ, ὥστε καὶ ὑλοκλήρους 

οἴκους κλεισθῆναι παντελῶς, καὶ μὴ εἶναι τοὺς ὀφείλοντας θάπτειν 058 n 

τοὺς νεκρούς. ἐκ πολλῆς οὖν περιστάσεως ἐπενοήθη διὰ ζώων σαγµα- 

τουµένων ὑποτετρακανθήλους σανίδας ἐπιτίθειν, καὶ οὕτως ἐκφέρειν 

τοὺς «νεκρούς, ὁμοίως δὲ καὶ εἰς ἁμάξας ἐπάνω ἀλλήλων τούτους 

ἐπιτίθειν. ἐν δὲ τῷ πληρωθῆναι πάντα τά τε ἐνάστεια καὶ προ- 

άστεια µνήµατα, ἔτι μὴν καὶ κιστέρνας ἀνύδρους καὶ λάκκους, καὶ 
πλείστους ἀμπελῶνας διασκαφῆναι, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοὺς ἔνδον τῶν 
παλαιῶν τειχῶν κήπους εἰς τὴν τοιαύτην προχωρῆσαι τῶν ἆνθρω- 

πίνων σωμάτων ταφήν, καὶ οὕτω μόλις ὑπαντῆσαι εἰς τὴν τοιαύτην 

1 ὑνδικτιόνος h B rell. — 8 si om. em, — 4 Φαραῶ yz. — λοίµη τῆς 
νόσου z. — 5 βομβῶνος em. — ἤρξαντο x. — 6 δὲ xal αἴφνης d. — γίγνεσθαι 
dh, — "5 καὶ εἰς τὰ βῆλα add. ex A om. codd. Georg. Mon. p. 647. — 8 ἐλαι- 
dàn — p. 680, 5 B Θαυμαστὸν καὶ interierunt in d. — 10 τοῖς ἐν τῇ πόλει g. — 
11 τοὺς ἐν ante πάσῃ om. em. — 11. 19 φαντασίαι πολλαὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους 
h. — 13 βριεροῖς em βριαροῖς sed α sec, m. im lit. f. — 15 Ιαλούμενα cz 
Ἱεγόμενα y. — ἀναιροῦντας z ἑωρῶντας (sine acc. et spir. c) cy  aiogobvrag? 

alios ex domo deserere Α. — 19 καθὼς καὶ ἴδον h. — iv codd. — 20 καὶ om. 
y. — 35 σαγµατουµένων f sed yg sec. m. im lit. σακματουµένων g σαυµατου- 
µένων ch σαυτουµένων em. — 28 ὑποτετρακανθηλούς f ὑπὸ τετρακανθήλους 
cem ὑπὸ τετρακανθήλου h ὑποτετρακανθίλου g. — ἐπιτιθεῖν h sine acc. c. — 
925 ἐπιτιθεῖν ehm sime acc. c. — ἐνάστεια m. ἐναστεία e ἀνάστεια pr. m. f 
ἔναστει sine acc. ο iv &aro h iw ἄστοις g. — πφροαστεία e προαστείοις ch 
προαστίοις g. — 36 κινστέρνας m yiorígvag g γηστέρνας ch. 

^oc -— ο —— —À 
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χρείαν. παντὺς δὲ οἴκου ἐκ τῆς τοιαύτης συμφορᾶς διαφθαρέντος 
διὰ τὴν ἀσεβῶς γενοµένην εἰς τὰς ἱερὰς εἰκόνας ὑπὺ τῶν κρατούν- 
των κατένεξιν, αὐτίκα ὁ τῶν ᾽άγαρηνῶν στόλος κατέλαβεν ἀπὸ 
᾽4λεξανδρείας ἐν Κύπρω, ἔνθα ἦν καὶ ὁ ᾿Ρωμαϊκὺς στόλος. ὁ δὲ 
στρατηγὺς τῶν Κιβυραιωτῶν ἐπιπεσὼν αὐτοῖς αἴφνης ἐν τῷ λιµένι 
τῶν Κεραµαία καὶ κρατήσας τὸ στόµιον τοῦ λιμένος, χιλίων Ógo- 

µώνων ὄντων τρεῖς μόνους ἐξειλῆσαί φασιν. | 

A. M. 0239 f. ο. ο ας T. 

p*t- Tovro τῷ ἔτει κτείνεται Γρηγόριος ὑπὸ τῶν 4govgitOv, καὶ 
ἐξενίκησε Μαρουάμ. ὁ τῶν ᾽4ράβων ἀρχηγός., ὡς προέφην. 

A. M. 6240 4. αι Ww. Wd 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἐκινήθησαν ἐκ τῶν ἀνατολικωτέρων μερῶν τῆς 
Περσίδος Λλαοὶ oí λεγόμενοι Χωροσανῖται Μαυροφόροι κατὰ τοῦ 

Μαρουὰμ καὶ πάσης τῆς συγγενείας τῶν προαρξώντων ἀπὸ Μουάμεὃ 

τοῦ ψευδοπροφήτου ἕως τοῦ αὐτοῦ Μαρουάμ, robr ἔστι κατὰ τὺ 

Atyóusvov τέκνον τοῦ Οὐμαῖα. τούτων γὰρ μετὰ τὴν ἀναίρεσιν τοῦ 

Οὐαλὶδ ἀλλήλους πολεμούντων καὶ ἀπασχολουμένων, οἱ λεγόμενοι 
υἱοὶ τοῦ ᾿Εχὶμ καὶ τοῦ ᾽άλίμ., συγγενεῖς μὲν καὶ αὐτοὶ τοῦ ψευδο- 
προφήτου τυγχάνοντες, κεκρυμµένοι δὲ καὶ φυγάδες ὄντες κατὰ τὴν 
μικρὰν ᾿4ραβίαν, ἀθροισθέντες, πρωτεύοντος ἐν αὐτοῖς ᾽4βραϊμ. ἐκ- 

πέµπουσιν ἀπόδουλον αὐτῶν τινα Λεγόμενον ᾽4βουμουσλὶμ εἰς τὸ 
Χωροσὰν πρός τινας τῶν αὐτόθι προυχόντων., αἰτούμενοι συμμαχῆ- 

σαι αὐτοῖς κατὰ Μαρουάμ. o( δὲ συναχθέντες πρὸς Χακταβάν τινα 

βουλεύονται καὶ ἐπανιστῶσι τοὺς δούλους κατὰ τῶν ἰδίων δεσπο- 

τῶν καὶ ἀναιροῦσι πολλοὺς ἐν μιᾷ vvxtí, ὧν τοῖς ἅρμασι καὶ ἴπποις 

καὶ χρήµασι καθοπλισθέντες ἐγένοντο εἰς δυνατούς. διαιροῦνται δὲ 

e55 B εἰς φυλὰς δύο, Καϊσινοὺς καὶ μανίας. ὧν δυνατωτέρους σκοπήσας 

τοὺς μανίτας ὁ ᾽4βουμουσλὶμ διεγείρει κατὰ τῶν Καϊσινῶν, καὶ 

1 διαφθαρέντων ch. — 2 γεγενηµένων g. — 3 Αγαρινῶν cem, — 8. 4 ἀπὸ 
Αλεξάνδρειαν c. — 5 Μιβορεωτῶν em Κιβερεωτῶν f Κιβυριωτῶν ο Kifivogauo- 
τῶν g. — 6 Καιραµαία y Κεραμαμαῖα g. — 6 χιλίων] triginta A. — δρομόνων hy. 
— 1 ἐξηλῆσαι eg. ἐξηλῖσαι h. — 8 ἕ- a. ιδ. ig. d. cef. — 9 Αρουρητῶν cf. ab 
Arirutensibus A, — 12 ἐκίνησαν y. — 18 οἳ om, g. ---Χουροσανίται ἓ Xovgovcavi- 
rat e Χουρασανίται m. Χοροσανίται h. Χωρασανίται ᾳ Χουσαρονίται c. — X. xai 
Μαυρ. z. — Μαυρόφοι g. — 18. 14 κατὰ τὸν M. g. — 16 τέκον g. — Οὐνοία 
cg Μαία em. — τοῦτον efg τούτω m. — 16. 17 τοῦ 4λ{δ cy. — 17 ὠποσχολου- 
µένων em. — 18 Ἐχίμ g Echim Α 'Egív rell. — "AMv y. — 30 καὶ ἄθροισ- 
Θέντες oz. — 921 λεγόμενον] ὀνόματι ο. — Αβουμουσιίμ c ᾽Αβουμουσαλίμ y 
Αβονμουσουλίμ z Amuslim A. — 22 Χοροσάν hy Χωρασᾶν g Χωρασαν sine 
acc. ο. — 323 Cactaban Α Χατταβάν hy Xaerrafav g Χατταβαν sime acc. c. 
— 95 ὤρμασι cfz. — 27 καὶ Σινούς h xci Καισινούς g. — Ἱμανίτας gum sinc 
spir. cf. Hiamanitas A. — 38 μανίας g sine "spir. ce. — Abumuslim A 
Afovuliu e ᾽Αβουλίμ m Afovpí(ió f Ἁμουμιλέμ («λήμ h) z Ἅμουμι Ap (sic) ο. 
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ἀνελὼν αὐτοὺς παραγίνεται ἐν Περσίδι σὺν τῷ Χακταβάν, καὶ πολε- 
µήσας τὸν Ἰβινδάρα παραλαμβάνει μετὰ νίκης ἅπαντας, ὡς ϱ που 
χιλιάδας ἀνδρῶν. καὶ ἐλθὼν ἐπὶ τὸν ἸΙβινουβεηρᾶ στρατοπεδεύοντα 
σὺν χιλιάσι σ΄ κἀκεῖνον ἐξέλυσεν. καὶ καταλαβὼν τὺν Μαρουὰμ εἰς 

5 róv Ζάβαν ποταμὸν ἔχοντα T χιλιάδας πολεμεῖ αὐτὺν καὶ πλῆθος 

ἄπειρον ἀναιρεῖ ἐξ αὐτῶν. καὶ ἦν ἰδεῖν κατὰ τὴν γραφὴν τότε ἕνα 
διώκοντα χιλίους, καὶ δύο μετακινοῦντας µυριάδας. οὓς οὕτω κατὰ 

κράτος νικῶντας ὁρῶν ὁ Μαρουὰμ ἔρχεται εἰς Χαρρὰν καὶ περάσας 

τὸν ποταμὸν ἔκοψε τὴν γέφυραν ἀπὸ πλοίων οὗὖσαν. καὶ συµπαρα- 
10 λαβὼν πάντα τὰ χρήματα καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ μετὰ y ἀνδρῶν 

οὐκογενῶν αὐτοῦ ἔφυγεν ἐπὶ Alyvarov. 

ο xx. 85 A. M, 6941 

Τούτῳ τῷ ἔτει καταδιώκεται Μαρουὰμ ὑπὸ τῶν Μαυροφόρων 55: » 
καὶ καταληφθεὶς ὑπ αὐτῶν κτείνεται. βαρυτότου πολέμου κροτη- 

15 Θέντος. ἠἦρχε δὲ αὐτῶν Σαλίμ, υἱὸς ᾽Αλίμ. slg ὢν τῶν προλεχθέν- 
των φυγάδων., τῶν καὶ ἐξαποστειλάντων τὸν ᾽4βουμουσλίμ. o( δὲ 156 Ἡ 
λοιποὶ ἀθροισθέντες κατὰ τὴν Σαμάρειαν καὶ Τραχωνίτιδα χώραν 
κλήρῳ τὴν ἀρχὴν ἀπένειμαν τῷ ᾽4βουλαβᾶς, καὶ μετ ἐκεῖνον τῷ 

ἀδελφῷ αὐτοῦ ᾽4βδελᾶ, καὶ μετὰ τοῦτον τῷ lo Ἰβινμουσέ"' καὶ τῆς 
20 μὲν Συρίας στρατηγεῖν ἔταξαν ᾽4βδελᾶν, τὸν υἱὸν τοῦ ilu καὶ 

ἀδελφὺν τοῦ Σαλίμ. τὸν δὲ αὐτὸν Σαλὶμ τῆς 4ὐγύπτου ἄρχειν. τὸν 
δὲ ᾽αβδελᾶν, τοῦ ᾽4βουλαβᾶς ἀδελφὺν ἂἀπ᾿ ἐκείνου ἔχοντα τὸν κλῆ- 

gov τῆς ἀρχῆς ἐπὶ τῆς Μεσοποταμίας ἔταξαν. 6 δὲ αὐτὸς ᾽4βουλαβᾶς, 

ὁ καὶ πάντων ἐξάρχων, ἐν Ιερσίδι κεκάθικεν. µετατεθείσης ὑπ 
»ῦ αὐτοῦ καὶ τῶν συμμαχησάντων Ilegóóv ἀπὺ «{αμασκοῦ τῆς ἀρχῆς, 

καὶ πάντων τῶν συλληφθέντων δησαυρῶν, ὧν ó Μαρουὰμ ἐπεφέ- 

1 Χακταβᾶν g cum Chactaban Α Χακταβά y Χακταβᾶα h Xaxrafo Sine 
acc. ο. — πολεµήσαντες cz, — 2 Hibindabarem A. — 3 Hibinubehera A Ἰβιν- 
ουβεὶρᾶ (ed e sine acc. m) y Ἰβινουβεῖρα sine acc. o. Ἰβινβεῖρᾶ h Ἰβινβεη- 
ea? g. — στρατοπεδεύονται y. — 5 Ζαβᾶν z sine acc. ο. — ἔχων z — d 
τρεῖς f. — "7 οὕτως ch et m manu corr. οὗτος gy. — 8 Xaop&v g. — 10 μετὰ 
31] µετὰ τρισχιλίων z cum quattaor milibus A. — 11 ἐπὶ τὴν 4ἴγυπτον »* 
16 Σαλίμ] Σαλίχ codd. À cf. v. 21; p. 428, 20. — ἁλίμ] Σαλίμ y. — 16 Afov- 
µουσλίμ] Bumuslim A Μουμουσουλέμ h Μουμουσλίμ rell. — 18 ᾽Αβουλαβᾶν g 
Aoviefdv rell. — μετεκείνωι g. — 19 Αβδελᾶ g Abdela A ᾿4βδελία hy 
Ἀβδελλα sine acc. ο — μετὰ τοῦτο y, — τῷ C τόν rell — Ἰσεβινμοῦσε m 
᾿σεβινμούσε e Ἰσέβιν Moves f Νισεβημωυσέ c Ἰβινμουσέ h Ἰβινουσαί ᾳ 
Isehidinmusae A. — 20 Αβδελλάν em Αβδελλαν h βδελλαν sine acc, ο Ab- 
delan Α item v. 22. — 30 τὸν víóv — 22 A4fósiav om. f. — 20.21 Abd, filium 
Halim, fratrem vero Salim, ipsum autem Salim Α. 4pà. τὸν víov τοῦ αλέ (sic) 
(om. xal ἆδ. --αὐτὸν Σαλίμ) επι Αβδ, τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ηλ. καὶ υἱὸν τοῦ Allp 
(sic), τὸν δὲ αὐτὸν AM (sic) cz. — 33 τοῦ] τόν — Αβουλασβάς (-Bac g sine 
acc. €) codd. item v. 23. — 22 ἀδε]φὸν — 23 βουλαβᾶς om. f. — 34 πεκάθηκε 
hm καὶ καθήκε f. — 24. 26 ox' αὐτόν ο. — 26 Βαρουάμ z. 



426 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

gero. οἳ δὲ περισωθέντες υἱοί τε καὶ συγγενεῖς τοῦ ἸΜαρουὰμ 

ἐλθόντες àm ὐγύπτου εἰς ᾽αφρικὴν κἀκεῖθεν ἀντιπεράσαντες τὺ 
διορίζον μεταξὺ 4ιβύης καὶ Εὐρώπης τῆς κατὰ τὺν Ἰδκεανὺν στενῆς 

Βαλάσσης. τὺ λεγόμενον Σέπται, τὴν τῆς Εὐρώπης Σπανικὴν ὤκησαν 

µέχρι τοῦδε τοῦ goóvov, ἔχοντές τινας προκατοικήσαντας αὐτόθι 5 
τῶν ἀπὸ Mavíov διὰ πλοὺς ἐκριφέντων ἐκεῖσε, συγγενεῖς αὐτῶν 

ὄντας καὶ τῆς αὐτῆς θρησκείας. ἐκράτησε δὲ ἡ ἐπὶ Μαρουὰμ ἅλωσις - 

65: B ἔτη 5’, ἐν fj πᾶσαι μὲν GÓ κατὰ τὴν Συρίαν περιφᾳνεῖς πόλεις &x- 
ετειχίσθησαν, ἅτερ ᾽άντιοχείας. διότι καταφύγιον αὐτὴν ἔχειν ἐμελέτα, 

ἀναρίθμητοέ τε τῶν ᾽4ράβων ὑπ αὐτοῦ ὤλοντο. Λίαν γὰρ ὑπῆρχε 10 
διεσκεµµένος περὶ τὰ πολεμικά. ἐτύγχανε δὲ τῆς τῶν ᾿Επικουρείων 
ἤτοι 4ὐτοματιστῶν αἱρέσεως, ἐκ τῶν οἰκούντων τὴν Χαρρὰν ᾿Ελλή- 

vov μεταλαβὼν τὴν ἀσέβειαν. 

ώς πι | Tp δὲ κε τοῦ Ἰαννουαρίου μηνὺς τῆς αὐτῆς γ΄ ὐνδικέιῶνος 
ἐτέχθη τῷ βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ υἱός, ὃν ἐπωνόμασε «έοντα, ἐκ 15 
τῆς τοῦ Χαγάνου τῆς Χαζαρίας Βυγατρόε. ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χρόνω 
}έγονε σεισμὺς ἐν Συρία καὶ µεγάλη καὶ φοβερὰ ατῶσις, ὕθεν cl 

μὲν τῶν πόλεων ὁλοκλήρως ἠφανίσθησαν, αἱ δὲ µέόως πως, ἑτέραι 
δὲ ἀπὺ τῶν ὀρεινῶν εἰς τὰ ὑποκείμενα πεδία σὺν τῶν τειχέων 
καὶ τῶν οἰκημάτων αὐτῶν ὁλόκληροι µετέστησαν σῶαι ὡς ἀπὺ μιλίων 20 
PE ἢ καὶ μικρὺν πρός. ἔφησαν δὲ οἳ αὐτοψὶ θεασάµενοι τὴν γῆν 

Μεσοποταμίας εἰς µῆκος ῥαγῆναι ἐπὶ µίλια δύο, καὶ ἐκ τοῦ βυθοῦ 
ss P αὐτῆς ἀναχθῆναι ἑτέραν γῆν Λευκοτάτην καὶ ἀμμώδη. $e ἐκ µέσου, 

ὥς φασιν, ἀνῆλθε ζῶον µουλικόν, ἄσπιλον, λαλοῦν ἀνθρωπίνῃ φωνῇ 

προμηνύον τε ἔθνους ἐπιδρομὴν ἐκ τῆς ἐρήμου κατὰ τῶν ᾿άράβων, 25 

ess p ὃ καὶ γέγονεν. τῷ δὲ ἐρχομένω χρόνω τῆς δ΄ ὑνδικτιῶνος, τῇ ἑορτῇ 
| τῆς ἁγίας πεντηκοστῆς. ἔστεψε Κωνσταντῖνος ὁ δυσσεβὴς βασιλεὺς 

τὺν ἑαυτοῦ υἱὸν 4έοντα εἰς βασιλέα δι ᾽άναστασίου. τοῦ φευδ- 

ὠνύμου πατριάρχου καὶ σύμφρονος αὐτοῦ. | 

1 Βαρουάμ g. — 2 ἐπ Aiyómrov h ax Αἴγυπτον g. — 3 τῆς om. c. — 
4 Σέπτε 6. Σεπτέ Ífm Σεπτε sime acc. c. — b ἔχοντας cem. — 6 τὸν ch. — 
Μάνια em. — ἐκριφθέντων c, — αὐτῶν] eins A. — 7 ἐπὶ Μαρουάμ] sub 
Mauhia A. — 9 ἔχειν αὐτήν g. — 11 περὶ τὰ πολεμικά] circa civilia (πολι- 
τικά) À. — Ἐπικορων g Ἐπικουρίων rell. — 12 Automatistarum À  4vro- 

ματιτῶν cg Αὐτοματητῶν h Αὐτομαχητῶν y. — 14 ἰανουαρίου z. — i codd. 
item v. 26. — 16 Χαγάνον] Χαρανώ g. — 19 δὲ om. cz. — σύν] fort. µετά 
Classen σὺν etiam Georg. Mon. p. 653. — 20 σῶσαι g. — µηλίων codd. praeter 
g. — 21 αὐτοφὶ zÀ αὐτόθι y αὐτόθει c. — 33 µήλια cf. — 25 τε] τοῦ y. — 
ἐπιδρομὴν καὶ ἐκ y. — 36 iyouívo cez. — τῆς ἑορτῆς g. — 27 δυσσεβὴς om. 
Α — βασιλεὺς om. z. — 98 Afovre υἷόν g. 
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᾿ράβων ἀρχηγὸς Μουάμεὸ ἔτη s. A. M. 6242 
(ow. AE. ^w L5 

Tovro τῷ ἔτει ἐστασίασαν οἱ Χαλκιδεῖς roig Μαυροφόροις Πέρ- 
σαις καὶ ἀνῃρέθησαν ὑπ αὐτῶν ἐν τοῖς ὁρίοις Εμέσης χιλιάδες δ’. 

ὅ τὸ αὐτὸ δὲ γέγονε καὶ κατὰ τὴν ᾿4ραβίαν εἰς τοὺς Καϊσινοὺς ὑπὺ 
τῶν αὐτῶν Περσῶν. ἐλθούσης δὲ τῆς κεφαλῆς τοῦ Μαρουὰμ ἐσμυρ- 

νισµένης, ἐπαύσαντο αἱ πλείους τῶν στάσεων. καὶ τῷ αὐτῷ ἔτει 
ἐκοιμήθη ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης Αντιοχείας Θεοφύλακτος μηνὶ «ΐαι- 

σίω x9. 

10 Αντιοχείας ἐπίσκοπος Θεόδωρος ἔτη s. | A. M. 6243 
ία. . ul. xp. «. 

Tovro τῷ ἔτει τοὺς πλείους τῶν Χριστιανῶν ὡς συγγενεῖς τῶν 

προαρξάντων ἀνεῖλον oí προσφάτως κρατήσαντες, δόλῷ τούτους 

χειρωσάμενοι εἰς ᾽άντιπατρίδα τῆς Παλαιστίνης. καὶ τῷ αὐτῷ χρόνῳ της Prev. 
i5 Κωνσταντῖνος τὴν Θεοδοσιούπολιν παρέλαβεν ἅμα τῇ Μελιτηνῇ. καὶ 

ᾖχμαλώτευσε τοὺς ᾽άρμενίους. Θεόδωρος δέ, ὁ υἱὸς τοῦ Βικαρίου, 

τῆς μικρᾶς Αραβίας ὁρμώμενος ἐχειροτονήθη πατριάρχης ᾽άντιοχείας. 

B. y. WX. αγ. B. A. M. 6244 

Tovro τῷ ἔτει ἀρθεὶς τῷ φρονήµατι Κωνσταντῖνος ó δυσσεβὴς ew 5 

20 πολλὰ κατὰ τῆς ἐκκλησίας καὶ ὀρθοδόξου πίστεως μελετῶν, σιλέντια 
καθ ἑκάστην ποιῶν τὸν λαὺν ἔπειθε πρὺς rO ἴδιον αὐτοῦ φρόνημα 
δολίως ἔπεσθαι, προοδοποιῶν τὴν μέλλουσαν αὐτῷ ἔσεσθαι τελείαν 
ἀσέβειαν. 

w. 0. κ. xó. y. A. M. 6245 
95 .. | Τούῳ τῷ ἔτει Αναστάσιος ὁ ἀνιέρως τοῦ θρόνου Koverav- «t Es - 

τινουπόλεως ἡγησάμενος τέθνηκε σὺν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι οἰκτίστῳ 9 P 
πάθει, τῷ Acyou£vo χορδαφῶ, κόπρον διὰ στόματος ἐμέσας, ἀξίαν 

ἔτισε δίκην ὑπὲρ τῆς κατὰ Φεοῦ καὶ τοῦ διδασκάλου τόλµης. τῷ 

δ) αὐτῷ ἔτει καὶ Κωνσταντῖνος ὁ δυσσεβὴς κατὰ τῶν ἁγίων καὶ 
30 σεπτῶν εἰκόνων παράνοµον συνέδριον τλη΄ ἐπισκόπων συνέλεξεν ἐν 

τῷ τῆς Ἱερείας παλατίῳ, ὧν ἐξῆρχε Θεοδόσιος ὁ Εφέσου, υἱὸς 
᾿ψιμάρου., καὶ Παστιλλᾶς ὁ Πέργης' oU καθ ἑαυτοὺς τὰ δόξαντα 

δογµατίσαντες, μηδενὺς παρόντος ἐκ τῶν καθολικῶν θρόνων, Ρώ- 

µης. φηµί, καὶ ᾽άλεξανδρείας καὶ ᾽Αντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων, ἀπὺ 

1 ε’ Ae sec. m. in lit. θ΄ rell. — 3 Χαλκηδεῖς ch. — 4 ὅροις e ὄροις cfm 
in montanis Α. — Hemeteae À. — 5 Καϊσιανούς zm Κασαϊνούς c. — 7 plures 
a simultatibus cessaverunt A. — 8 δεσίῳ codd. — 12 πλείστους f. — 15 Θεο- 
δοσίου πόλιν f Θεοδοσόπολιν ΤΑ. — Μελιτινῃ codd. — 16 ἠχμαλώτευσαν ez ei 
ut vid. pr. m. f. — δέ] γάρ g. — 17 Αντιοχείας om, y. — 30 σηλέντια h. — 
21 ἔπειθε τὸν λαόν c. — 92 τελείως y. — 925 ἀνιέρως] sceleste ΑΔ. ἀνίερος codd. 

— 97 δορδαφῷ f δορδάψω επι. — 38 Θεόν g. — 82 Αψιμάρου h. — Παστιλλάς 
em, — 88.34 Homapa scilicet vel Antiochena, Alexandrina sive Hierosolymitana A, 
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v τοῦ Φεβρουαρίου μηνὺς ἀρξάμενοι διήρκεσαν ἕως η΄ τοῦ 4ὐγού- 
στου τῆς αὐτῆς ζ ἰνδικτιῶνος. καθ ἣν ἐν Βλαχέρναις ἐλθόντες of 

τῆς Θεοτόκου πολέµιοι, ἀνῆλθε Κωνσταντῖνος ἐν τῷ ἄμβωνι κρατῶν 
e B Κωνσταντῖνον µοναχόν. ἐπίσκοπον γενόμενον τοῦ Συλλαίου, καὶ 

ἐπευξάμενος ἔφη µεγάλῃ τῇ φωνῇῃ" "Κωνσταντίνου οἰκουμενικοῦ 5 

πατριάρχου πολλὰ τὰ Ev." καὶ τῇ xf τοῦ αὐτοῦ μηνὺς ἀνῆλθεν ὁ 
βασιλεὺς ἐν τῷ Φόρῳ σὺν Κωνσταντίνω τῷ ἀνιέρω προέδρῳ καὶ 
τοῖς λοιποῖς ἐπισκύποις, καὶ ἐξεφώνησαν τὴν ἑαυτῶν κακόδοξον 

αἴρεσιν ἐνώπιον παντὺς τοῦ λαοῦ ἀναθεματίσαντες Γερμανὺν τὸν 
ἁγιώτατον καὶ Γεώργιον rov Κύπριον καὶ Ἰωάννην τὸν Χρυσορρόαν 10 
«4αμασκηνὺν τὸν Μανσούρ. ἄνδρας ἁγίους καὶ αἰδεσίμους διδασκά- 
λους. | 

A. M. 6246 Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Κωνσταντῖνος ἔτη iB. 
id. ε. κα. α. 

Τούτῳ τῷ ἔτει Μουάμεδ, ὁ καὶ ᾿4βουλαβᾶς, τέθνηκε κρατήσας 15 

ἔτη &£. ἦν δὲ ᾽4ῤδελᾶς, Ó ἀδελφὺς αὐτοῦ. εἰς τὸν τόπον τῆς βλασφη- 
µίας αὐτῶν τὺ Μάκχα. γράφει οὖν πρὺς τὺν ᾽4βουμουσλὶμ ὄντα 

κατὰ τὴν Περσίδα φυλάξαι αὐτῶ τὸν τόπον τῆς ἀρχῆς., καθὼς ἐκλη- 

ρώθη αὐτῷ. ὁ δὲ μαθὼν ᾿4βδελᾶν, τὸν υἱὸν ᾽4λίμ, ἀδελφὺν δὲ 
Σαλίμ. τὸν µονοστράτηγον Συρίας, τὴν ἀρχὴν αὐτῷ περιποιούµενον 920 

καὶ ἐρχόμενον κρατῆσαι τῆς Περσίδος. ἐναντιούμενον δὲ τοῖς Πέρ- 

00  σαις καὶ προσκείµενον τοῖς τῆς Συρίας, o? καὶ συνεµάχουν αὐτῷ, 

os1 B διεγείρας τὰ σὺν αὐτῷ στρατόπεδα συμβάλλει αὐτῷ κατὰ τὴν Νιτσίβιν 

καὶ νικήσας αὐτὺν ὁ ᾽4βουμουσλὶμ πολλοὺς ἔκτεινεν. ἧσαν γὰρ οἱ 

πλείους Σκλάβοι καὶ ᾽άντιοχεῖο. ὁ δὲ ᾽4βδελᾶς µόνος περισωθεὶς 25 

μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας ἠτήσατο λόγον λαβεῖν παρὰ τοῦ ἄλλου ᾿4βδελᾶ, 
τοῦ ἀδελφοῦ Μουάμεδ, καταλαβόντος σπουδῇ πολλῇ τὴν Περσικὴν 

ἐκ τοῦ Μάκχα: ὅν τινα φρουρήσας ἐν οἰκίσκω σαθρῷ καὶ κατορυχθῆναι 

1 δεκάτην (sic) z. — Φευρουαρίου mz. — τοῦ om. cz. — 2 i codd, — 
4 Συλαίου zÀ. — 6 xL] x fh. — 7 σὺν τῷ Κωνσε. em. — 71. 8 προέδρω σὺν 
τοὺς À ο, — 8 xaxodobíav «fg. ο. — 10 Χρυσορόαν codd. praeter m. — 11 ὅα- 
µασκινόν z. — ἸΜανσοῦρ z sine acc. ο. — nepotem Mansur Α. — 16 4fovi- 
ασβᾶς f Βουλαβές em. — 16 Αβδελάς y fóriag sime acc. c αβδελλας h. — 
17 τὸ Μάκχα] m Machea Α τιµαχην sime acc. ο τῇ µάχῃ h trí u&ymg g om. y. 
— Bovuovclig emA. — 19 Αβδελλάν em βδελλαν h Αβδελλαν sine acc. c 
᾿βδελλάν corr. er Αβδελάν nescio qua manu f. Abdelam A. — "4iíg] Halim A 
4M codd. — 90 Salim À  Xaàgu g Σαλέ rell. — τὸν μονοστράτηγον cÀ τοῦ 
uovocrgac/,yov rell. cf. p. 426, 90. — 30 τὴν ἀρχὴν —22 Συρίας om. h. — 33 προ- 
xt(utvov em. — τοῖς] τῆς c. — 38 συμβάλει f συμβαλεῖν em. — τὴν om. h. — 
Nitzibin A Τούβην (Γύβην g) codd. — 24 Abumuslim A "4fovselín cfz Bov- 
σαλίω em. — 925 πλεῖοις e. πλείοι m. — Αβδελάς f "4βδελας em Αβδελας sine 
acc. c ᾽βδε]λας h Abdelas A. — 36 A4fórÀa sine acc. c. Αβδελλά f ᾿Αβδέλλα 
em "4βδελλα h Abdela A. — 27 καταλαβόντι yz. — 98 Μάκκα f Μέκκα e 
Μέκα m Βάώκχα h Machea A. 
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προστάξας τὰ θεμέλια λάθρα τοῦτον ἀπέκτεινεν. τὺν δὲ ᾿4βουμουσλὶμ 

μηνιῶντα κατὰ τῆς Συρίας oov ὡς ἐπαναστάντων τοῖς Μαυρο- 

φόροις καὶ πολλοὺς κατὰ τὴν Παλαιστίνην καὶ Ἔμεσαν καὶ τὴν 

παραλίαν ἑλόντων, ἐπελθεῖν τε αὐτοῖς μελετῶντα μετὸ τῶν στρα- 

6 τευµάτων ἐκώλυσεν. ὁ δὲ ὀργισθεὶς τῷ ᾽4βδελᾷ πρὸς τὴν ἐνδοτέραν 
Περσικὴν ὥρμησε σὺν τῷ πλήθει. ὃν δειλιάσας σφόδρα μεταστέλλεται 

αὐτὸν πιθανολογίαις καὶ παρακλήσεσι καὶ αὐτοῖς δὲ τοῖς μυσαροῖς συµ- 

βόλοις τῆς ἀρχῆς αὐτῶν, φημὶ δὴ τῇ ῥάβδω καὶ roig σανδαλίοις τοῦ 
ψευδοπροφήτου Μουάμεδ, ἐξαιτῶν ὁδὸν ἡμέρας μιᾶς ἐκκλῖναι πρὺς 

10 αὐτόν, ὅπως αὐτῷ τὴν πατρὶ πρέπουσαν εὐχαριστίαν ἀπονείμῃ. ὁ δὲ 
ἀπατηθεὶς παραγίνεται σὺν χιλιάσιν ἱππέων ϱ’, ἑνωθείς τε αὐτῷ κτεί- 
νεται ὑπ αὐτοῦ χερσὶν ἠδίαι.. o( δὲ ὄχλοι σκεδασθέντες αὐθημερὸν 602 B 

ὤχοντο φιλοτιµίαις οὐκ εὐαριθμήτοις ἐφοδιασθέντες. καὶ οὕτω τὰ 

τῆς ἀρχῆς τῷ orig διευθύνεται. 

15 VAoáfov ἀρχηγὸς ᾿4βδελᾶς ἔτη καὶ A. M. 6241 
Ῥώμης ἐπίόκοπος Παῦλος ἔτη ζ-. 

Wi ow Ru og. 

| Tovro τῷ ἔτει Νικήτας ὃ ᾿Ηλιουπόλεως ἀνεθεματίσθη ὑπὸ C Niph Wrev. 
τῆς ἐκκλησίας πάσης. ὁ δὲ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος Σύρους τε καὶ 

90 ᾽άρμενίους. οὓς ἤγαγεν ἀπὺ Θεοδοσιουπόλεως καὶ Μελιτηνῆς, εἰς 
τὴν Θράκην µετῶκισεν. ἐξ ὧν καὶ ἐπλατύνθη ἡ αἴρεσις τῶν Παυ- 
λικιάνων. ὁμοίως καὶ ἐν τῇ πόλει, ὁλιγωθέντων τῶν οὐκητόρων 

αὐτῆς ἐκ τοῦ θΘανατικοῦ, ἤνεγκε συμµφαμίλους ἐκ τῶν νήσων καὶ 

Ελλ dÓos καὶ τῶν κατωτικῶν μερῶν, καὶ ἐποίησεν οἰκῆσαι τὴν πόλιν 

25 καὶ κατεπύκνωσεν αὐτήν. τῷ Ó' αὐτῷ χρόνω ἐζήτησαν o( Βούλ- 
γαροι πάκτα διὰ τὰ κτισθέντα κάστρα" καὶ τοῦ βασιλέως ἀτιμάσαντος 

τὺν ἀποκρισιάριον αὐτῶν, ἐξῆλθον φωσατικῶς, καὶ ἦλθον ἕως τοῦ wir 
ΙΜακροῦ τείχους κατὰ τῆς βασιλίδος πόλεως τὴν ὁρμὴν ποιησάµενοι. | 

πολλὴν οὖν ἅλωσιν ἐργασάμενοι xal αἰχμαλωσίαν λαβόντες ὑπέστρεψαν 

30 ἀβλαβεῖς εἰς τὰ ἴδια. 

1 ᾽Αβουσμουλέμ cehm ᾿Αβουσβουλίμ fg. — 3 κατὰ τῶν τῆς. — 8 Emetsa 
A. — 4 ἑλόντας y. — ἐπελθεῦν ἑαυτοῖς f. — μελετῶντας ef μµελετώντων Cz 
om. m. — 5 Άβδελα sine acc. ο Αβδελλᾶ f "4βδελλα ehm.  Abdelae A. — 6 Περ- 
σίδα v. — 0v] ὁ δέ c. — 7 πειθανολογίαις yz. — συμβούλοις y. — 8 δή] δέ c, 
— 9 μιᾶς om. f. — ἐγκλῖναι ο. — 12 σχεδασθέντες em. — αὐθήμερον codd. 
praeter g. — 18 οὐκ om. g. -— ἐναριθμήτοις ᾳ εὐαρίθμοις c. — 18 καὶ otro — 
14 διευθύνεται om. c. — 14 Αβδελλά y ᾿βδελλα h. — διεύθουνεν g. — 15 4βδε- 
Ίας sime acc, c Αβδελλᾶς f Afjósiiag em "Afjósliag h. — frr xà' g. — 16 ἔτη 

i£ codd. — 18 Ἡλιουπολίτης c Ἱλιουπόλεως g Ἰλιουπόλεως y "ise h. — 
20 Θεοδοσίου πόλεως efg Theodosopoli A. — Meràirrivge επι MeAariva rell. — 
91 ustexnot» codd. — 29 ὀλιγωσθέντων g ὀλιγοσθέντων h. — 23 ἤνεγκαν em. 
— συμφαμήλους codd. praeter g. — 97 αὐτόν m om. g. --ἐξῆλθεν---ᾖλθεν y. 
— φωσατικῶς g φοσατικῶς h φουσατικῶς Cy. — 30 dfiafos h 
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A. M. 6948 : ια. S. Hu o: 

663 B Τούτῳ τῷ ἔτει σεισμὺς γέγονε κατὰ τὴν Παλαιστίνην x«l Συρίαν 

οὐ μικρὺς μηνὶ Μαρτίῳ 8’. καὶ ἐξωρίσθη Θεόδωρος, ὁ πατριάρχης 
᾽άντιοχείας, φθόνω τῶν ᾿4ράβων διαβληθείς, ὅτι συχνῶς τῷ βασιλεῖ 
Κωνσταντίνῳω δηλοποιεῖ τὰ τῶν ᾽άράβων διὰ γραμμάτων: καὶ Λλοιπὺν 5 

ὁ αὐτὸς Σαλὶμ ὑπερόριον τίθησιν εἰς τὴν Μωαβῖτιν χώραν πατρίδα 

τε αὐτοῦ. καὶ ἐπέτρεψεν Ó αὐτὺς Σαλὶμ μὴ κτίζεσθαι νέας ἐκ- 
κλησίας, μηδὲ φανῆναι σταυρόν, μηδὲ δογµατίσαι περὶ πίστεως 

Χριστιανὺν μετὰ ᾿ἀράβων. ἐπεστράτευσε δὲ κατὰ 'Ῥωμανίας σὺν 
χιλιάσιν π΄ καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν Καππαδοκίαν ἤκουσε Κωνσταντῖνον 10 
κατ᾽ αὐτοῦ ὁπλιζόμενον. καὶ φοβηθεὶς ὑπέστρεψεν ἄπρακτος μηδὲν 

λυμηνάµενος' µόνον δὲ ὀλίγους ᾽άρμενίους προσρυέντας αὐτῷ λαβὼν 
ὑπέστρεφψεν. 

A. M. 6249 dq. y. y. d. ' 

Toro τῶ ἔτει ᾽άβδελᾶς τὴν φορολογίαν ἐπέτεινε Χριστιανοῖς, 15 
ὥστε ἅπαντας μοναχούς τε καὶ ἐγκλείστους καὶ κιονίτας τοὺς τῷ 

δεῶ εὐαρεστοῦντας φορολογῆσαι' ἐδφράγισε δὲ καὶ τὰ τῶν ἐκκλη- 
σιῶν κειμηλιαρχεῖα, καὶ ἤνεγκεν Εβραίους πρὸς τὸ πωλῆσαι eor, 

καὶ ἠγόρασαν αὐτὰ οἱ ἀπελεύθεροι. 

A. M. 6150 EE NE CES 20 

Tovro τῷ ἔτει Κωνσταντῖνος τὰς κατὰ τὴν Μακεδονίαν ZxAa- 
υινίας ᾖχμαλώτευσε καὶ τοὺς Λοιποὺς ὑποχειρίους ἐποίησεν. 

664 B Ἐν αὐτῷ δὲ τῷ yoóvo τινὲς ἐκ τῶν Μαυροφόρων Περσῶν τῆς 

μαγικῆς ὄντες Ώρησκείας. ἀπάτῃ τοῦ διαβόλου κρατούμενοι, πωλή- 

σαντες τὴν ὕπαρξιν αὐτῶν καὶ γυμνοὶ ἀνελθόντες εἰς τὰ τείχη 96 

ἔρριπτον ἑαυτούς, ὥστε πετασθῆναι εἰς τὸν οὐρανόν, ὡς ἐνόμιξον. 

οὗ δὲ μηδὲν ὀξιόλογον τῆς ἐκεῖσε κληρουχίας ἔχοντες πρὺς γῆν ἀνθ- 
υπέστρεφον τὰ µέλη συντριβέντες, ὧν τοὺς ἐξάρχοντας τῆς πλάνης 
᾿4βδελᾶς ἀνεῖλε διὰ τοῦ Σαλὶμ κατὰ τὴν Βέροιαν καὶ Χαλκίδα ὕντας 

τὸν ἀριθμὸν is. 30 
A. M. 6351 νθ. sg. 8. 6. 

963 P Τούτῳ τῷ ἔτει q9óvo τοὺς Χριστιανοὺς ἐκώλυσαν "Aoa(lso ἐκ 

1 y' om. cef. — s' add. m. — 2 τῷ δ) αὐτῷ ἔτει g. — 3 οὗ om. y. — 
4 ó φθόνω c. — xal διαβληθείς 7. — 6 ὁ αὐτὸς om. Α. — Σαλήμα Xe cy 
item v. 71. — 6 τίθησιν — 1 ἐπέτρεψεν om. f£. — Μωαβίτην chm ἸΜοαβίτην e. 
— χῶρα g. — 7 Alim A. —  Χριστανόν ϱἡ Χριστιανών yz. — Χρ. δὲ μετὰ 
g. — 10 τὴν om. y. — 15 Αβδέλας e '"fló:lag sine acc. c "Adsilag hm. — 
16 ἐγκλείστους egm ἐγκλειστοὺς cfh. — κιωνίτας hy. — τοὺς om. f. — 18 xec- 
µηλιαρχία hy. — πληρῶσαι em. — 19 ἠγόρακαν c. — ?1 τάς] τά y. — ZxÀa- 
βινίας cg. — 39 Αβδελάς cy "ABósliag h. — Σαλήμᾳ Σαλέ γε. — Βεροιάν 
em. — Χαλκήδα em Χαλκηδόνα c. — 30 τῶν ἀρφιθμῶν y ἀριθμῶν g. — ες 
cÀ s' yz. — 81 i97] «8 c. 
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τῶν δημοσίων λαρτοθεσίων πρὺς ὀλύίγον χρόνον, αὖθις ἀναγκασθέντες 

ἐγχειροῦσιν αὐτοῖς τὰ αὐτὰ διὰ τὺ μὴ δύνασθαι αὐτοὺς γράφειν 

τοὺς ψήφους. καὶ ἐπεστράτευσαν τὴν ᾿Ῥωμανίαν καὶ ᾖχμαλώτευσαν 

πολλοὺς καὶ Παῦλον τὸν στρατηγὺν τῶν ᾽άρμενιάκων πολεμήσαντες 

εἰς τὺν Μέλαν ἀνεῖλον μετὰ πλήθους στρατοῦ καὶ uf ἐπισήμους 
ἄνδρας δεσµίους ἤγαγον καὶ κεφαλὰς πολλάς. ὁ δὲ βασιλεὺς ἐπ- 
εστράτευσε τὴν Βουλγαρίαν, καὶ ἐλθὼν εἰς Βερέγαβαν εἰς τὴν κλει- 

σοῦραν, ὑπήντησαν αὐτῷ o( Βούλγαροι, καὶ πολλοὺς τῶν αὐτοῦ 
ἀνεῖλον, ἐν olg καὶ 4έοντα, πατρίκιον καὶ στρατηγὺν τῶν Θρακη- 
σίων. καὶ 4έοντα ἕτερον, Λογοθέτην τοῦ δρόµου καὶ λαὺν πολύν. 
καὶ ἔλαβον τὰ ἅρματα αὐτῶν. καὶ οὕτως ἀδόξως ὑπέστρεφαν. 

ο ας X ὧν 
Τούτω τῷ £c γέγονε πλάνη τῆς πασχαλίας, καὶ o( μὲν ὀρ8ό- 

δοξοι κατὸ τὴν ἑώαν c' τοῦ ᾽Απριλλίου μηνὺς ἐπάσχασαν, οἵ δὲ 
πεπλανημένοι αἴφετικοὶ uw. 

Tà àÀ' αὐτῷ ἔτει µετετέθη ἡ κάρα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 

προδρόµου καὶ βαπτιστοῦ ἐκ τῆς μονῆς τοῦ Σπηλαίου εἰς τὺν ναὺν 

αὐτοῦ κατὰ τὴν Ἐμεσηνῶν πόλιν περιφανῆ ὄντα, καὶ ἡ κατάβασις 
ἐκτίσθη, ἔνθα µέχρι τῆς σήμερον ὑπὺ τῶν πιδτῶν προσκυνουµένη 
εὐωδίᾳ σωματικῇ τε καὶ πνευµατιαῇ τιμᾶται, βλύζουσα πᾶσι τοῖς 
πίστει προστρέχουσι và ἰάματα. καὶ τῷ αὐτῷ ἔτει δοκίτης ἐδείχθη 
λαμπρότατος κατὰ τὴν ἑώαν ἐπὶ ( ἡμέρας, καὶ αὖθις πρὺς δύσιν 

ἡμέρας κα. Θεόδωρος δέ τις ὀνόματι Σύρος 4ιβανίτης κατὰ τὴν 
περίχωρον ᾿ΠΗλιουπόλεως τῆς πρὺς 4ίβανον ἐπανέστη τοῖς ᾿4ραψιν. 

καὶ πολεμµήσας αὐτούᾳ. ἔπεσον ἐξ ἀμφοτέρων πολλοί. ᾖἔσχατον δὲ 
τραπεὶς ἔφυγεν, καὶ οἱ συνόντες αὐτῷ 4ιβανῖται πάντες ἀνῃρέθη- 
σαν. ἐγένοντο δὲ καὶ ἐν ᾽αφρικῇ ἀκαταστασίαι καὶ πόλεμοι. ἡλιακῆς 
γεγονυίας ἐκλείψεως μηνὶ 4ὐγούστω uw, ἡμέρα s, ὥρα (. ἀνέστη- 
σαν δέ τινες τῶν ἹΜαυροφόρων ἐν τῷ «{αβεκῷ Λέγοντες τὸν v(ov 
τοῦ πρωτοσυμβούλου Θεὺν ὡς τροφέα αὐτῶν, καὶ ἐξήνεγκαν δόγμα 
τοιδῦτον. καὶ εἰσῆλθον οἱ ἸΜαυροφόροι εἰς róv οἶκον τῆς πλάνης 

αὐτῶν καὶ ἀπέκτειναν τοὺς κλειδούχους ὀνόματα E. καὶ ἐξῆλθόν 
τινες ἐπὶ τὸ Βασρασὺν καὶ ᾖχμαλώτευσαν πολλοὺς καὶ χρήματα 
ο. πολλά. 

9 μα ρον — αὐτούς] αὐτοῖς g. — 4 Παῦλον τον Aou. στρατηγὸν πολε- 
µήσαντα c. — ᾽Αρμενιακῶν f sine acc. ch. — 5 u' h. — 5. 6 ἄνδρας ἐπισήμους g. 
— "I καὶ ἐλθὼν —8 of Βούλγαροι om. y. — 8 τῶν αὐτῶν h. — 9 καὶ ante {έοντα 
om. h. — 11 ἅρματα cez, — ὑπέστρεψεν y. — 14 íoav om. h. — Απριλίου h. 
— 18 Ἐμεσινῶν hy. — 90 σωµατικῇ εἰ καὶ om. g. — 920 βλύζουσα ---51 ἰάματα 
om. em. — 24 ἨἩλιουπόλεως h 'IAuovzólsog efg λιουπόλεως m. — τῆς] τήν ch. — 
25 πωλήσας h. — αὐτοῖς g. — 21 ἐγένοντο---  ἀκαταστασίαι ΑΛ. Iyévevo — dxata- 
στασία ey. — 38 γενομένης c. — 30 zooroovufolov h. — 33 Βασρᾶσον h sine acc: c. 
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Τούτῳ τῷ ἔτει ἐστασίασαν οὗ Κασιῶται xarà τῶν Μαυροφόρων 

διὰ γυναῖκας. ἔμειναν γὰρ ἐξ αὐτῶν εἰς οἶκον, ἐν à ἔμενον ἆδελ- 

qol τρεῖς. καὶ ἠθέλησαν τὰς γυναῖκας αὐτῶν ποντίσαι. ἐγερθέντες 

δὲ of τρεῖς ἀδελφοὶ ἀπέκτειναν καὶ ἔχωσαν αὐτούᾳ. οἱ δὲ συν- 
αχθέντες ἀπέκτειναν καὶ τοὺς λοιπούς. καὶ πέµψας ὃ Σέλιχος τὰ 

στρατεύματα διὰ δόλου ἦλθον ἄνωθεν αὐτῶν, καὶ πιάσαντες αὐτοὺς 
ἐφούρκισαν τοὺς τρεῖς ἀδελφοὺς καὶ πολλοὺς ἀπέκτειναν. καὶ τῇ 

ἑορτῇ τοῦ πάσχα εἰσῆλθεν ἐν τῇ ἁγία συνάξει εἰς τὴν καθολικήν, 

καὶ τοῦ µητροπολίτου παρισταµένου καὶ ἐκφωνήσαντος τό: *Ó γὰρ 

Λαός σου καὶ ἡ ἐκκλησία σου [κετεύει Ge," ἐξήνεγκαν αὐτὺν καὶ 

ἀπέκλεισαν ἐν φυλακῇῃ. καὶ ἄλλος ἐπλήρωσε τὴν ἁγίαν σύναξιν: καὶ 

ἐγένετο φόβος µέγας. καὶ εἶ μὴ ὁ μητροπολίτης κατεπράῦνεν αὐτὸν 
ἠθικότητι καὶ ταπεινοῖς λόγοις, κακὺν µέγα ἂν ἀπετελέσθη τῇ ὥρα 

ἐκείνῃ. ἦν δὲ ὁ µακαριώτατος ᾽άναστάσιος. 

TG à' αὐτῷ ἔτει Κωνσταντῖνος ὁ διώκτης ᾽άνδρέαν, τὸν ἀοίδι- 

μον µοναχόν. rov λεγόμενον Καλυβίτην. ἐν Βλαχέρναις διὰ µαστίγων 

ἐν τῷ ἰππικῷ τοῦ ἁγίου Μάμαντος ἀπέκτεινεν ἐλέγχοντα αὐτοῦ τὴν 
ἀσέβειαν καὶ Οὐάλεντα νέον καὶ ἸΙουλιανὺν ἀποκαλοῦντα αὐτόν: ὃν 

καὶ ἐν τῷ ῥεύματι ῥιφῆναι προσέταξεν, εἰ μὴ «( ἀδελφαὶ αὐτοῦ 

τοῦτον ἁρπάσασαι ἐν τῷ ἐμπορίῷ τῶν 4ευκαδίου ἔθαψαν. 

Ῥώμης ἐπίόκοπος Κωνσταντῖνος ἔτη &. 
xf. η. α. 9. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἐφάνη δοκίτης κατὰ τὴν ἑώαν' καὶ ἀνῃρέθη ó 
υἱὸς τῆς Φατίμας. | o£ δὲ Βούλγαροι ἐπαναστάντες ἐφόνευσαν τοὺς 

κυρίους αὐτῶν τοὺς ἀπὸ σειρᾶς καταγοµένους, καὶ ἔστησαν ἄνδρα 

κακόφρονα, ὀνύόματι Τελέτζην. ἐτῶν ὑπάρχοντα A. «Σκλάβων δὲ 
πολλῶν ἐκφυγόντων, προσερρύησαν τῷ βασιλεῖ, οὓς κατέστησεν ἐπὶ 

τὺν ᾿4ρτάναν. τῇ δὲ τς’ τοῦ Ιουνίου μηνὺς ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ 
«τὴν Θρόκην ἀποστείλας καὶ πλώϊμον διὰ τοῦ Εὐξείνου Πόντου ἕως 

2 Cassiotae Α. -— Κασιῶται καθ 0 φησιν Άραβες (Ἄρβες e) καλοῦσιν 
víov τοῦ Kane ὡς γενεαλογοῦνται em. — ὅ καὶ ἔχωσαν — 6 ἀπέκτειναν om. f. 
— b ἐχώρησαν h, — 6 Selichus Α Ἔλιχος em. 'Eligóg f. Σαλήμ g Σαλέ ch. — 
7 βόλου g. — 9 εἴσηλθον y. — 10.11 ὁ γὰρ ὁ λαός em. — ὁ γὰρ λαός cov 
δυσωπεῖ σε xal [κετεύει σε cz. — 11 καὶ ἐξήν. y. — 17 Καλυβήτην c. — 19 xal 
ante Οὐάλεντα om. y. — Οὐάλεντα νέοντα véov em. — et Valentinianistam ac 
Iulianum À. — 21 ἁρπάσαι c. — ἐμπορείῳ ch. — A4avx«díov em. — 22 Κων- 
σταντῖνος Om, y. — ad annum sequentem. Constantinum papam commemorat Α. 
— 98 κβ] xs f. — a' om. h. — 34 τῷ à' αὐτῷ ἔτει g. — 26 Zgatínag h. — 
97 Τελέτζιν ο Τελετξήν ἓ Zeletzin A. — 27 δὲ πολλᾶν — p. 434, 18 πάγους om. f. 
— 98 κατέστησαν ch. — 29 Αρτανᾶν g Αρτανάν h Άρταναν sine acc. c 4φ- 
ταµάν em. — 30 πλύϊμον h. — διά] ἐπί g. — Εὐξίνου ehm. — ποτα: 
pov em. 
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Q' χελανδίων ἐπιφερομένων ἀνὰ ιβ ἵππων. ὁ δὲ Τελέτζης ἀκούσας 
τὴν διὰ γῆς καὶ θαλάσσης κατ᾽ αὐτοῦ κίνησιν., λαβὼν εἰς συμμαχίαν 

ἐκ τῶν προσπαρακειµένων ἐθνῶν χιλιάδας κ΄ καὶ τούτους εἰς τὰ 

ὀχυρώματα στήσας ἠσφαλίσατο ἑαυτόν. Ó δὲ βασιλεὺς ἐλδὼν ἡἠπλή- 
κευσεν εἰς τὸν κάµπον ᾽άγχιόλου" καὶ τῇ Λ΄ τοῦ Ἰουνίου μηνὺς τῆς 
« ὑνδικτιῶνος, ἡμέρα c£, ἐφάνη Τελέτζης μιτὸ πλήθους ἐθνῶν 
ἐρχόμενος, καὶ συµβαλόντες πόλεμον χύπτουσιν ἀλλήλους ἐπὶ πολύ. 
καὶ τραπεὶς Τελέτζης ἔφυγεν. ἐκράτησε δὲ d µόχη ἀπὺ ὥρας ε ἕως 

ὀψέ, καὶ πολλὰ πλήθη Βουλγάρων ἀνηλώθησαν, πολλοὶ δὲ καὶ ἐχει- 
ρώθησαν, ἄλλοι δὲ καὶ προσερρύήσαν. ὁ δὲ βασιλεὺς ἀρθεὶς τῇ 
τοιαύτῃ νίκῃ ἐθριάμβευσε ταύτην ἐπὶ τῆς πύλεως, ἁρματωμένος σὺν 

τῶ στρατῷ εἰσελθών. εὐφημούμενος ὑπὸ τῶν δήµων καὶ ξυλοπαν- 

δούροις σύρων τοὺς χειρωθέντας Βουλγάρους. οὓς ἔξω τῆς Χρυσῆς 
πόρτης ἀποτμηθῆναι ἐκέλευσεν ὑπὸ τῶν πολιτῶν. τὸν δὲ Τελέτζην 

στασιάσαντες οἳ Βούλγαροι ἀπέκτειναν σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτοῦ καὶ 

ἔστησαν Σαβϊΐνον, γαμβρὸν ὕντα Κορμεσίου τοῦ πάλαι κυρίου αὐτῶν. 

τοῦ δὲ Σαβίνου εὐθέως ἀποστείλαντος πρὺς τὸν βασιλέα καὶ ζητοῦν- 

τος ποιῆσαι εἰρήνην, κομβέντον ποιήσαντες οὗ Βούλγαροι ἀντέστησαν 

στερρῶς τῷ «Σαβίνῳ Λέγοντες. ὅτι "διὰ doo ἡ Βουλγαρία μέλλει 

δουλοῦσθαι τοῖς Ῥωμαίοις..  στάσεως δὲ γενομένης, φεύγει Σαβῖνος 
ἐν τῷ κάστρω Μεσημβρίας καὶ προσερρύη τῷ βασιλεῖ. ἔστησαν δὲ 
οἱ Βούλγαροι ἕτερον κύριον ἑαυτῶν. ὀνόματι Παγάνον. | 

xy. 9. p. i. 

Tovro rà ἔτει ἀντῆραν o( τῆς ἐρήμου καὶ τοῦ Βασραθὼν rÓ 
᾿βδελᾶ, δύο ἀδελφοί, οὓς ἀποστείλας ἀνεῖλε σὺν λιλιάσιν zx 
στρατοῦ. τῷ ὁ᾽ αὐτῷ ἔτει ἐξῆλθον Τοῦρκοι ἐκ τῶν Κασπίων πυλῶν 

καὶ ἀνεῖλον πολλοὺς εἰς ᾽άρμενίαν καὶ ἔλαβον αἰχμαλωσίαν πολλὴν 
καὶ ὑπέστρεφαν. Κοσμᾶς δέ τις ἐπίόκοπος ᾿Επιφανείας τῆς κατὰ 
᾽Απάμειαν τῆς Συρίας, Κομµανίτης ἐπιλεγόμεγος, τῶν πολιτῶν 'Em- 
φανείας πρὸς Θεόδωρον., τὺν πατριάρχην ᾽Αντιοχείας, ἔγκλησιν ποιη- 

σαµένων κατὰ τοῦ αὐτοῦ Κοσμᾶ περὶ µειώσεως ἱερῶν, καὶ αὐτοῦ 
μὴ δυναµένου ταῦτα συστῆσαι, ἀπέστη τῆς ὀρθοδόξου' πίστεως καὶ 

ὁμόφρων τῆς αἱρέσεως Κωνσταντίνω κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων γέ- 

. 10 ut vid. c assentientibus A et Niceph. δισχιλίων rell. — 92 θαλάττης 
cem. — 8 ἐθνῶν om. ch. — qu. κ΄ καί À χιλ. κα (om. καί) ο χιλ. κς καί z 

χιλ. S' καί em. — 4 ἠπλίκευσεν Ἡ, — 6 να, — 8 ὥραν ehm. — 10 ἀρθεὶς ἐπὶ 
7 g. — 11 ἐθριάμβευσαν g.— ἁρματωμένος e ἁρματωμένος cgm ἁρματομένος h. — 
18 ἔξωθεν z. — 15 Βούλγαρεις z. — 16 Comersii Α. — 18 κομβένδον z. — 19 τῷ 
Σαβίνῳ στερρῶς g. — 92 ξαυτόν m. αὐτῶν g om. h. — Παγανόν z sine acc. c. — 
24 Βασραθῶν h Βασραθόν e Βαραθών g Bacgacóv? coll. p. 431, 33. — 26 βδελα 
sine acc, c "4βδελλα ehm. — 26 Τούρκοι ehm. — 38 Κοσμάς ehm. — 99 Ko- 
µανίτης cz. — 30 ποιησάµενος cem. — 32 στῆσαι h. — 33 Kovotavtívov em. 
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γονεν. ὃν κοινῇ γνώµῃ Θεόδωρος. Ó πατριάρχης Αντιοχείας, καὶ 

Θεόδωρος Ἱεροσολύμων., καὶ Κοσμᾶς ᾽άλεξανδρείας σὺν τοῖς ὑπ 

αὐτοὺς ἐπισκόποις τῇ ἡμέρα τῆς ἁγίας πεντηκοστῆς μετὸ τὴν ἀνά- 

γνωσιν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου ὁμοφρόνως ἀνεθεμάτισαν ἕκαστος κατὰ 
τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. 

| Τῷ à' αὐτῷ ἔτει ἀπὺ ἀρχῆς τοῦ Ὀκτωβρίου μηνὺς γέγονε 
αρύος μέγα καὶ πικρότατον. οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν γῆν µόνον, ἀλλὰ 
πολλῷ μᾶλλον κατὰ ἀνατολὴν καὶ ἄρκτον καὶ δύσιν, ὥστε τὴν 
ἀρκτώαν τοῦ Πόντου παραλίαν ἐπὶ Q' μίλια τὸ πέλαγος ἀπολιθω- 
θῆναι ἐκ τοῦ κρύους ἐπὶ A πήχεις τὸ βάθος, καὶ ἀπὺ Ζιγχίας µέχρι 
τοῦ «{ανουβίου καὶ τοῦ Κοῦφι ποταμοῦ τοῦ «4άναστρέ τε καὶ «4{6ά- 

ναπρι καὶ τῶν Νεκροπήλων καὶ τῆς λοιπῆς ἀκτῆς µέχρι Μεσημβρίας 

καὶ Μηδείας τὰ ὅμοια πεπονθότων. τοῦ δὲ τοιούτου πάγους ἐπι- 

χιονηθέντος ηὐξήθη ἐπὶ ἄλλας κ΄ πήχεις, ὥστε συμμορφωθῆναι τὴν 
Φάλασσαν τῇ ξηρᾶ. καὶ πεζοβατεῖσθαι ὕπερθεν τοῦ κρύους ἀπό τε 

Χαζαρίας. Βουλγαρίας καὶ τῶν Λοιπῶν παρακειµένων ἐθνῶν, ὑπό τε 
ἀνθρώπων ἀγρίων τε xal ἡμέρων ζώων. τῷ δὲ Φεβρουαρίω μηνὶ 

τῆς αὐτῆς δευτέρας ἰνδικτιῶνος τοῦ τοιούτου πάγους xarà δεοῦ 

κέλευσιν εἰς πλεῖστα καὶ διάφορα ὀροφανῇ τµήµατα διαιρεθέντος, 

καὶ τῇ τῶν ἀνέμων βία ἐπὶ «{αφνουσίαν καὶ τὸ ἹἹερὺν κατενεχθέν- 
των. οὕτω διὰ τοῦ Στενοῦ ἐπὶ τὴν πόλιν ἔφθασαν µέχρι τῆς IIgo- 
ποντίδος καὶ τῶν νήσων καὶ ᾽άβύδου πᾶσαν τὴν παραλίαν ἀκτὴν 

ἐπλήρωσαν, ὧν αὐτύπται καὶ ἡμεῖς γεγόναµεν ἐπιβάντες ἐπὶ ἑνὺς 

αὐτῶν σὺν καί τισιν ὁμήλιξι À καὶ παίζοντες ἐπάνω αὐτοῦ. εἶχον 

δὲ καὶ ζῶα ἄγριά τε καὶ ἥμερα τεθνεῶτα. πᾶς δὲ ὁ βουλόμενος 
ἀπὺ Σοφιανῶν ἕως τῆς πόλεως. καὶ ἀπὺ Χρυσοπόλεως ἕως τοῦ ἁγίου 

Μάµαντος καὶ τῶν Γαλάτου ἀκωλύτως διὰ ξηρᾶς ἐβάδιζον. fv δὲ 
ἐξ αὐτῶν προσραγὲν τῇ τῆς ᾽άκροπόλεως σκάλα συνέτριψεν αὐτήν. 
ἕτερον δὲ παμµέγεθες τῷ τείχει προσραγὲν τοῦτο µεγάλως ἐδόνησεν. 
ὡς καὶ τοὺς ἔνδοθεν οἴκους συμμετασχεῖν τοῦ σάλου. εἰς τρία δὲ 

9 ὁ Ἱεροσ. cz. — ὁ Αλεξ. g. — 9. 3 ὑπ αὐτοῖς ehm. — 4 consonanter 
(ὁμοφώνως) À. — 9 µήλια ch. — κατὰ τὸ πέλαγος» cf. Niceph. p. 67. — 10 Ζητίας 
g Licchia A. — 11 Zavofíov g. — Κοῦφι scr. e coni. Kovgn g Kovqn hy sine 
QCC. ο. — τοῦ ζάναπρέτε xal zfdvactQt ο. — καὶ τοῦ Z&vazQi h. — 14 cvugog- 
φοῦσθαι h. — 15 τὴν ξηρών em. — 16 Βουλγαρίας Xafagíag c. — τε om. em. 

s ; ó 
— 17 Φευρουαρίου mz. — 18 αὐτῆς om.z. — δευτέρας cA Ó' rell, — iv codd. 
— 19 διαιρεθέντα c. — 31 οὗτος ef. — ἔφθασεν fm. — 4 ón(ilt z. ὁμηλί- 

κοις y. — καὶ παίζων τε ἐπ. g. — 25 τε om. c. — 926 Χρυσόπολιν m Χρυσόπο 
e Xovcoomoitog sed εως im lit. sec. m. f. — 98 προσραγέντι τῆς h. — συνέτρι- 
βεν f. — 29 παμµέγεθές f παμµεγεθές g παμμεγέθες em sime acc. c. — 
30 οἴκους chyA οἰκοῦντας g Niceph. 
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διαρραγὲν ἔξωσε τὴν πόλιν ἀπὺ τῶν Μαγγάνων ἕως τοῦ Βοοσφό- 

gov, οὗ τινος τὺ ὕψος ὑπερεῖχε τὰ τείχη" πάντες δὲ o( τῆς πόλεως 
ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες καὶ maiótg ἀδιαλείπτως τῇ Sfc τούτων προσ- 

ἑκαρτέρουν καὶ μετὰ θρήνων καὶ δακρύων οἴκοι ἀνέκαμπτον, ἀπο- 

ροῦντες τί εἰπεῖν πρὺς τοῦτο. | τῷ δ αὐτῷ ἔτει μηνὶ Μαρτίω 

ἀστέρες ἀθρόως ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες ὤφθησαν, ὡς πάντας τοὺς 

ὁρῶντας τὴν τοῦ παρόντος αἰῶνος ὑπολαμβάνειν εἶναι συντέλειαν: 

αὐχμός τε πολὺς γέγονεν. ὡς ξηρανθῆναι καὶ πηγάς. ἀγαγὼν δὲ ὁ 
βασιλεὺς τὺν πατριάρχην λέγει αὐτῶ: "ügri τί ἡμᾶς βλάπτει, ἐὰν 

Λέγωμεν τὴν θΒεοτόκον χριστοτόκον; ὃ δὲ περιπτυξάµενος αὐτὸν 

λέγει" “ἐλέησον, δέσποτα, μηδὲ εἰς ἔννοιάν σου ἔλθῃ οὗτος ὁ λόγος: 

οὐχ ὁρᾶς ὅσα στηλιτεύεται καὶ ἀναθεματίξεται Νεστόριος ὑπὺ πάσης 

τῆς ἐκκλησίας: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς εἶπεν' "ἐγὼ μαθεῖν 

Βέλων ἠρώτησα" ἕως δὲ cob ὁ λόγος.” 

Κόσμου Τῆς Θείας Ῥωμαίων ^ "oiov Ῥώμης Νωνσταντ. 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὺς ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

6σονς.. ἔτη vs. Κωνσταντῖνος ᾽αβδελᾶς Κωνσταντῖνος Κωνσταντῖνος 

ἔτη λε. ἔτη κα. Ey έ. ἔτη ip. 
κό’. ls y. ια. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἐξῆλθον πάλιν o( Τοῦρκοι εἰς τὰς Κασπίας πύλας 

καὶ εἰς Ἰβηρίαν, καὶ πολεµήσαντες μετὰ τῶν ᾿4ράβων, ἐξ ἀμφοτέρων 
ἀπώλοντο πολλοί. ὁ δὲ ᾽4βῤδελᾶς πανουργία τοιαύτῃ καθεῖλε τῆς ἀρχῆς 
rov 'Ioi Ἰβινμουσέ, εἰς Ov, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται, Ó τρίτος κλῆρος 
τοῦ κρατεῖν μετ αὐτὸν ἔπεσεν. κεφαλαλγούμενον γὰρ ἡμικρανικῶς 

αὐτὺν ὁρῶν καὶ σκοτοματικῶς πληρούμενον πείθει Βεραπευθήσεσθαι 

µέλλειν, εἰ ταῖς ῥισὶν ἐμφυσηθῇ πταρμικῷ τινι σκευαζοµένω τῷ 
αὐτοῦ ἰατρῷ., Μωσεῖ τινι τοὔνομα, διακόνω τῆς ᾽Αντιοχέων ἐκκλη- 

σίας, ὃν ἤδη δωρεαῖς ἦν πεπεικὼς δριμύτατον κατασκευάσαι φάρ- 

µακον μετὰ τοῦ καὶ ναρκῶδες εἶναι σφόδρα. καὶ δὴ πεισθεὶς ὁ 

αὐτὸς Joh τῷ ᾽άβδελᾶ, καίπερ ἀσφαλιζόμενος τοῦ συμφαγεῖν αὐτῷ 
διὰ τὴν ἐπιβουλήν. ἐδέξατο διάρρινον. καὶ πληρωθεὶς τὰ περὶ τὴν 

1 καὶ ἔζωσε y. — τὴν ἀκρόπολιν Goar. — Βοοσφόρου chA Βοωσφορίου y 
Ἡοοσφορίου Georg. Μου. p. 652. Βοσφόρου g. — 2 ὑπερεῖχε τῆς πόλεως τὰ τείχη 
ος. — 6 ἀθρόως om. gm. — 10 λέγομεν ehm, — 13 πόσα y. — 17' ςσμζ codd. — 
17? ψμζ codd. — 17* ᾿βδελάς ef "4füslag sine acc. ο "Afüslidg m "Afósliag 
h. — 30 Τούρκοι ehm. — 921 cum Avaribus A. — 22 "4jósiag em "Afelog 
sine acc. c Αβδελλάς f "Afüsilag h. — 38 Ἰσέῖβι µουσαί g "Icfif« µουσέ h 
Ἰσσειβιμουσε sine acc. c. Ἰσεβινμούσε e Ἰσσεβινμούσε fm  Hiseibinmusae A. — 
24. 95 κεφα]. αὐτὸν ἡμικραν. ὁρῶν g. — 925 σποτομανικῶς h. — 36 μέλλειν] 
μέλι g. — τρισίν em. — ἐνσκευαζομένῳ z. — 927 αὐτῷ z. — ὑἠτρῷ yz. — 
Moon h Movet? c. — ὄνομα h. — 28 τὸ φάρμακον cy τι qgaouaxov? — 
929 μετὰ καὶ τοῦ emz μετὰ τὸ καὶ τοῦ f. — πλησθείς f. — 30 Ἰστέ f Elof g. 
— Αβδελά m Άβδελα sine acc. ce Αβδελλᾶ f "4βδελλα h. — τοῦ μὴ συµφα- 
γεῦν h. — διάρινον codd. 

28* 
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κεφαλὴν πάσας τε τὰς αἰσθήσεις μετὰ τῶν ἡγεμονικῶν ἐνεργειῶν 
στερηθεὶς ἄφωνος προύκειτο. προσκαλεόάµενος δὲ τοὺς ἡγεμόνας 

καὶ προύχοντας τοῦ γένους ὁ ᾽4βδελᾶς ἔφη": "Tí ὑμῖν δοκεῖ περὶ 

τοῦ µελλοβασιλέως ὑμῶν; οἱ δὲ ὁμοφρόνως ἀρνησάμενοι αὐτὺν 

δεξιὰς ἔδωκαν τῷ υἱῷῶ τοῦ αὐτοῦ ᾽4βδελᾶ Μουάμεδ, τῷ ἐπικλη- 
θέντι Μαδί' vóv δὲ Ἰσὲ ἀναίσθητον µετήνεγκαν οἴκαδε. τοῦτον δὲ 

μετὸ τρίτην ἡμέραν ἀναλαβόμενον ἀπολογίαις ἐπιπλάστοις παρεµυ- 
θήσατο. ταλάντοις χρυσίου o τὴν ὕβριν ἀνταμειψάμενος. 

| TG δ᾽ αὐτῷ ἔτει ἀπέστειλε ΙΠαγάνος, ὁ κὔρις Βουλγαρίας, 
πρὺς τὸν βασιλέα αἰτούμενος συνοψισθῆναι αὐτῷ. καὶ λαβὼν λόγον 

κατῆλθε πρὺς αὐτὺν μετὰ τῶν βοϊλάδων αὐτοῦ, καὶ καθεσθέντος 
τοῦ βασιλέως. καὶ τοῦ Σαβένου συγκαθεζοµένου αὐτῷ. ἐδέξατο αὐτοὺς 

καὶ ὠνείδισε τὴν ἀταξίαν αὐτῶν καὶ τὺ κατὰ Σαβίνου μῖσος' καὶ 
ἐπούησαν τὸ δοκεῖν εἰρήνην. | ἀποστείλας δὲ ὁ βασιλεὺς λάθρα εἰς 
Βουλγαρίαν ἐπίασε τὸν Σεβέρων ἄρχοντα Σκλαβοῦνον, τὺν πολλὰ 

κακὸ ἐν τῇ Θράκη ποιήσαντα. κατεσχέθη δὲ καὶ Χριστιανός, ἀπὺ 
Χριστιανῶν µαγαρίτης καὶ πρῶτος τῶν Σκαμάρων. ὃν ἐν τῷ µώλῳ 

τοῦ ἁγίου Θωμᾶ χειροκοπήσαντες καὶ ποδοκοπήσαντες ἤνεγκαν τοὺς 

ἑατροὺς καὶ τοῦτον ἀνέτεμον ζῶντα ἀπὸ ἤβης ἕως τοῦ θώρακος πρὺς 

τὸ κατανοῆσαι τὴν τοῦ ἀνθρώπου κατασκευήν’ καὶ οὕτως αὐτὸν τῷ 
πυρὶ παρέδωκαν. | ἄφνω δὲ ὁ βασιλεὺς ἐξελθὼν τῆς πόλεως καὶ 

ἀφυλάκτους εὑρὼν τὰς κλεισούρας διὰ τὴν ἀπατηλὴν εἰρήνην εἰσ- 

ἤλθεν εἰς Βουλγαρίαν ἕως τοῦ ἨΤξίκας. καὶ βαλὼν πῦρ εἰς τὰς 

αὐλάς, ἃς εὗρεν., μετὰ φύβου ὑπέστρεψε μηδὲν γενναῖον ποιήσας. 

AC uw. uu wr. 

| Toro τῷ iru, τῇ x τοῦ Νοεμβρίου μηνὺς ἰνδικτιῶνος ', 

ἐκμανὴς γενόμενος ὁ δυσσεβὴς καὶ ἀνόσιος βασιλεὺς κατὰ παντὺς 

qofovu£vov τὸν Βεόν, Στέφανον τὸν νέον πρωτομάρτυρα συρθῆναι 

προσέταξεν ἔγκλειστον ὄντα εἰς τὸν ἅγιον Αὐξέντιον εἰς τὸ πλησίον 

1 τε om. g. — 3 Abdelas Α ὁ ἀδελφός codd. — 4 uio βασιλέως ef 
µέλλων βασιλέως m μέλλοντος βασιλέως h. — 5 δεξιά g. — Aflósla sime acc. c 
AfósiAd fm ᾿4βδελλα h βδελλα sime acc. e. — ΠΜουάμεδ A  Movaped δέ Ἶ 
Movau δέ gy Mov&v δέ c. — 6 Ἴσαί g. — ἀνεύθητον g. — 7 Émmidotoig] 
fictis A ἐπιπλείστοις y ἐπὶ πλείστοις Cz. — 8 ταλαντίοις y. — χρυσοῦ em. — 
9 Παγανος sine acc. ο. — κύριος m κύρις Corr. επ κύριος h. — 11 κατῆλθε y 
descendit A ἐξῆλθε cz. — βωϊλάδων em. — 12 αὐτοῦ g. — 18 Σαβῖνον y. — 
14 λάθρα ὁ βασιλεύς h. — 15 Σεβέρων ΥΑ Σέβερον z Ζεβερον sine acc. c. — 
Z»iafovrvàv f. — 16 Χριστιανός chA ἈΧριστῖνος rell. — 17 µόλῳ h govio cfg 
βούλῳ em. — 19 ἀπὸ ἤβης-- 30 κατανοῆσαι τήν om. f. — 922 ἀφυλάκτως m 
ἀφύλακτος f. — 38 ἕως τοῦ Τξίκας] usque ad Tzicas A ἕως Τούνζας (Τοῦν- 

ó 
fac h) ez ἕως τὸ βύζας y. — 25 κε] x9 ef. — 26 iv codd. — 97 ἐμμανής z. 
— 99 ἐγκλειστόν h sine acc. c. 
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ὄρος τοῦ 4{αματρῦ' ὃν λαβόντες οἵ τῆς ἀπαιδευσίας αὐτοῦ µετέχοντες 

[ἐχθροὶ] καὶ ὁμόφρονες αὐτῷ γεγονότες σχολάριοί τε καὶ τῶν λοιπῶν 

ταγμάτων, καλωδίω δήδαντες αὐτοῦ τὸν πόδα εἶλκον αὐτὸν ἀπὺ τοῦ 

πραιτωρίου ἕως τῶν Πελαγίου, ἔνθα καὶ διασπάσαντες ἔρριψαν τὰ 

τίµια αὐτοῦ λείψανα ἐν τῷ τῶν βιοθανάτων λάκκῳ ὡς πολλοὺς 

νουθετοῦντα πρὺς τὸν µονήρη βίον καὶ καταφρονεῖν πείθοντα βασι- 

λικῶν ἀξιωμάτων καὶ χρημάτων. αἰδέσιμος γὰρ ὁ ἀνὴρ πᾶσιν ὑπ- 
ἤρχε διὰ τὺ περὶ E χρόνους ποιῆσαι αὐτὺν ἐν τῇ ἐγκλείστραᾳ καὶ 
ἀρεταῖς πολλαϊῖς διαλάµπειν. πολλῶν τε ἀρχόντων καὶ στρατιωτῶν 

διαβληθέντων προσκυνεῖν εἰκόνας διαφόροις τιμωρίαις καὶ πικρο- 

τάταις αἰκίαις τούτους παρέδωκεν. ὕρκον δὲ καθολικὺν πάντας τοὺς 

ὑπὸ τὴν αὐτοῦ βασιλείαν ἀπήτησεν εἰκόνι μὴ προσκυνῆσαί τινα, 

μεθ) ὃν καὶ Κωνσταντῖνον τὺν ψευδώνυµον πατριάρχην ἐπὶ ἄμβωνος 
ἀνελθεῖν καὶ ὑψῶσαι τὰ τίµια καὶ ζωοποιὰ ξύλα καὶ ὀμόσαι πεποίη- 

xtv, ὧς οὐκ ἔστι τῶν προσκυνούντων τὰς εἰκόνας. καὶ τοῦτον 

παραυτὰ στεφανίτην ὀντὶ μοναχοῦ ἔπεισε γενέσθαι καὶ κρεῶν µετα- 

λαμβάνειν καὶ κιθαρωδῶν ἀνέχεσθαι ἐν τῇ βασιλικῇ τραπέζῃ. ἀλλ 

οὐκ εἰς μακρὰν ἡ δίκη τοῦτον ταῖς τοῦ µιαιφόνου παραδέδωκε χερ- 

σίν. τῇ δὲ κα τοῦ Ἰουνίου μηνὺς τῆς δ΄ ἠνδικτιῶνος ἐκίνησε κατὰ 
Βουλγάρων καὶ ἀπέστειλεν ἐπὶ ᾽χελὺν y! χελάνδια ἐξοπλίσας αὐτὰ 
ἐκ πάντων τῶν θεμάτων. τούτων δὲ ἐν ταῖς ἀκταῖς προσορµισθέν- 

των. καὶ τοῦ βορρᾶ πνεύσαντος, συνετρίβησαν μικροῦ δεῖν ἅπαντα, 

καὶ ἐπνίγη λαὺς πολύς, ὥστε τὸν βασιλέα κελεῦσαι γρίπους ἐκτεί- 
νειν καὶ τοὺς νεκροὺς ἀναλέγεσθαι καὶ θάπτειν. καὶ τῇ if τοῦ 

Ἰουλίου μηνὺς εἰσῆλθεν ἀδόξως ἐν τῇ πόλει. καὶ τῇ κα τοῦ 4ὐγού- 
στου μηνὺς τῆς αὐτῆς δ΄ ἠνδικτιῶνος ἐστηλίτευσε καὶ ἠτίμασε τὸ 

σχῆμα τῶν μοναχῶν ἐπὶ τοῦ ἱπποδρομίου παρακελευσάµενος ἕνα 

ἕκαστον ἀββᾶν κρατεῖν γυναῖκα τῇ χειρὶ καὶ οὕτω παρελθεῖν αὐτοὺς 

1 ἁάματρυ em «αματρύ rell. — ἀπαιδευσίας] eruditionis Á, — 1. 2 αὐτοῦ 
µετέχοντες ἐχθροὶ z ἐχθροὶ αὐτοῦ µετέχοντε cy ἐχθροὶ non vertit A. — 
9 αὐτοῦ cem. — ὅ βιωθανάτων em. — 6 πείθειν y. — T ὑπῆρχε πᾶσιν ch. 
— 8 περὶ om. g. — αὐτὸν ποιῆσαι g. — 9 τε Om. em. — 10 πικροτάτοις c. — 
11 τοῦτοις g. — παρέδωκαν ef. — δὲ om. h. — 11. 19 τοὺς ὑπὸ τὴν αὐτοῦ h 
τοὺς τὴν ὑπ) αὐτοῦ Cy τοὺς Uz αὐτῶν g. — 12 τῷ εἰκόνι y. — 13 μεθ ὧν 
cÀ, — 14 καὶ ὑψῶσαι-- καὶ ὀμόσαι y καὶ ὑψώσαντα-- ὀμόσαι Cz. — καὶ 
ζωοποιὰ om. hA. — 15 ὡς] ὃς y. — 16 ἀντὶ µοναχόν gy ἀντὶ μοναχῶν ch. — 
17 κυθαροδῶν yÀ κιθαρφδιῶν cz. — 18 ταῖς µιαιφονίαις τοῦ παρανόµου παρ. 
χερσίν h. — παρέδωκε c. — 19 κα] κ m εἰκάδι h. — Ἰουνίου scr. e coni. 

b] 
Ἰαννουαρίου cy Ἰανουρίου z duodecimo kalendarum Februariarum Α. — ἐν 
codd. item v. 26. — 30 Achelon À "4zeióv Georg. Mon. p. 651; 658 ᾽Αχίαλον f 
Χίαλον em ᾽Αγχίαλον cz Niceph. Brev. p. 78. — 91 «xraig] αὐταῖς y. — 
28 κελεῦσαι add. ex cÀ om. yz — 925 κδ c. — 92" [πποδρομείου c. — παρα- 
xsievónsrog ο. — 28 ἆββάν m ἆββαν sine acc. ο dfjav ef. 
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τὸ ἰπποδρύμιον ἐματυομένους καὶ ὑβριζομένους ὑπὸ παντὺς τοῦ λαοῦ. 
ὁμοίως καὶ τῇ κε τοῦ αὐτοῦ μηνὺς ἤχθησαν ἐπὶ ἰπποδρομίας ἐπί- 
σηµοι ἄρχοντες (0^ καὶ ἐπόμπευσαν ὡς κατὰ τοῦ βασιλέως πονηρὰ 
βουλευσάμενοι, συκοφαντηθέντες οὐκ ἐν ἀληθεία, ἀλλὰ φθονῶν 

αὐτοῖς διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς εὐειδεῖς καὶ ῥωμαλέους καὶ παρὰ πάν- 
των ἐπαινουμένους, τινὰς δὲ αὐτῶν καὶ δι εὐλάβειαν καὶ ὡς εἰς 

τὸν προρρηθέντα ἔγκλειστον ἀπερχομένους, καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ 

θριαμβεύοντας, οὓς καὶ ὀπέκτεινεν, ὧν tow οἱ πρωτεύοντες' Κων- 

σταντῖνος ὁ πατρίκιος καὶ Λογοθέτης τοῦ δρόµου γενόμενος, ὃν 
ἐπωνόμασε Ποδοπάγουρον. καὶ ὁ τούτου ἀδελφὺς Στρατήγιος σπα- 

Βάριος καὶ δοµέστικος τῶν ἐκσκουβίων, ᾽άντίοχός τε λογοθέτης τοῦ 
ὁρόμου γεγονὼς καὶ στρατηγὺς Σικελίας, «{αβὶδ σπαθάριος κατὰ τὸν 

Buono καὶ κόμης τοῦ Ὀψικίου. Θεοφύλακτος ὁ ἸἹκονιάτης πρωτο- 

σπαθάριος καὶ στρατηγὸς τῆς Θράκης. Χριστοφόρος ὁ κατὰ τὸν πατρί- 
χιον Ἱμέριον σπαθάριος, Κωνσταντῖνος σπαθάριος καὶ βασιλικὸὺς πρωτο- 

στράτωρ., vlog τοῦ πατρικίου Βαρδάνους, Θεοφύλακτος κανδιδάτος ὁ 

κατὰ τὺν Μαρινάκην. καὶ ἕτεροι' τούτους ἐπὶ τῆς ἱπποδρομίας στη- 
λιτεύσας καὶ ὑπὺ παντὺς τοῦ λαοῦ ἐμπτυσθῆναι καὶ ἀνασκαφῆναι 
ποιήσας ἔδωκεν ἀπόφασιν. καὶ τοὺς μὲν δύο ἀδελφοὺς Κωνσταν- 

rivov, φηµί. καὶ Στρατήγιον ἐν τῷ Κυνηγίῳ ἀπεκεφάλισεν, πολλοῦ 

θρήνου γενοµένου ἐπ᾽ αὐτοῖς παντὶ τῷ Aeg: ὥστε µαθόντα τοῦτο 

τὸν βασιλέα ἀγανακτῆσαι, καὶ τὸν ἔπαρχον Προκόπιον τύψαι καὶ 
διαδέξασθαι ὡς τοῦτο καταδεξάµενον. τοὺς δὲ λοιποὺς πάντας τυφλώ- 

σας ἑξώρισεν. οὓς καὶ καθ’ ἕκαστον ἔτος ἀποστέλλων ὁ ἀπονοίας 

ἀνάμεστος ἐν olg ὑπῆρχον τόποις ἀνὰ ϱ' βουνεύρων ἐκέλευσε τύπτε- 

σθαι. τῇ δὲ λ' τοῦ αὐτοῦ 4{ὐγούστου μηνὸς τῆς αὐτῆς «6 ἐν- 
δικτιῶνος ἐμάνη ὁ δυσώνυµος κατὰ τοῦ συνωνύµου αὐτοῦ καὶ σύμ- 
φρονος πατριάρχου’ καὶ εὑρών τινας κληρικούς τε καὶ μοναχοὺς καὶ 

λαϊκοὺς μµύστας αὐτοῦ καὶ φίλους παρεσκεύασεν εἰπεῖν αὐτούς. ὅτι 
Σἠκούσαμεν τοῦ πατριάρχου Λλαλοῦντος μετὰ τοῦ Ποδοπαγούρου κατὰ 

τοῦ βασιλέωφ.. καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς πρὺς αὐτὸν ἐν τῷ πατρι- 

1 (πποδρομεῖον cy. — 3 ἱπποδρομείας y. — 4 βουλευόμενοι ch. — συκο- 
φαντιθέντες cfh συκοφαντισθέντες em. — οὖκ om. codd. add. sec. m. f£. — 
6 ῥωμαλαίους cz ῥωμαίους y. — 7 ἐγκλειστόν chy. — αὐτῶν z. — 8 οὓς xal — 
πρωτεύοντες om. f, — 8.9 Κωνστ. καὶ marg. g. — 10 στρατηγός f. — σπαθά- 
ριος] πατρέκιος ch om. g. — 11 ἐκσκουβήτων ο ἐκσουβίτων f. ἐκσκουβιτόρων h 
ἐξκουβιτόρων g. — 11.12 τοῦ δρόµου γεγονῶς λογοθέτης g. — 12 τῶν f. — 
18 Βησῆρ g. — Ἰκωνιάτης ο Εἰκονιάτης y. — 16 Ἡμέριον y ἩΗμέριν h. Inége v 
(sic) ο. — Κωνστ. σπαθάρις em. — 16 ὁ víog z. — τοῦ om. em, — 17 Μαρι- 
νάκιν h. — ἱπποδρομείας y. — 30 κυνηγείω f. — 91 ἐν παντὶ τ. À. g. — 

^ ΄ ó 

22 ὕπαρχον Cz. — τύψαι τε xa( cg. — 36 Ó add. er À om. codd. — iv codd, 
— 98 ὁρῶν c. — 80 Ποδοπαγούρου fA Ποδομαγούλου rell. — 31 πατριαρχίω z. 
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αρχείω. ἵνα ἐλέγξωσιν αὐτόν. ἐν δὲ vd ἐκεῖνον ἀρνεῖσθαι ἐποίησεν 
Φιὐτοὺς ὀμόσαι εἰς τὰ τίµια ξύλα, ὅτι "£x τοῦ πατριάρχου ἠκούσα- 
µεν τὰς Λοιδορίας ταύτας. ἐν τούτοις οὖν ἀποστείλας ἐβούλλωσε et B 

τὸ πατριαρχεῖον' καὶ τοῦτον ἐξώρισεν ἐν τῇ Ἱερείᾳ καὶ πάλιν ἐν τῇ 
Ηριγκίπῳ. ον 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίόκοπος Νεκήτας Um εδ”. A. M. 6258 
κ. dp. 4. ὅ. 

Τούτω τῷ ἔτει ᾽4βδελᾶς Ἰβιναλὶμ τέθνηκεν, πτωθέντος £x 
αὐτὺν τοῦ πύργου. ἐν à ἐφρουρεῖτο' ὁ δὲ ᾽4βδελᾶς ἀμηρεύων πολλὰ 

10 κακὸ τοῖς ὑπὺ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ Χριστιανοῖς ἐνεδείξατο. τούς τε 

γὰρ σταυροὺς τῶν ἐκκλησιῶν ἀφεῖλεν. καὶ παννυχεύειν ἐκώλυσε 

καὶ ἐκμανθάνειν τὰ ἑαυτῶν γράμματα. οἱ δὲ λεγόμενοι παρ) αὐτοῖς 
᾽Αρουρῖται., ὃ ἑρμηνεύεται ζηλωταί, κατὰ τὴν Παλμυρηνὴν ἐπανέστη- 

σαν ἔρημον. ἀλλ ἐκείνων μὲν T κακία πρὺς τὰς τοῦ θεοῦ ἐκκλη- 
15 σίαο ὡς ἀπίστων προφανής. ὁ δὲ Χριστιανῶν βασιλεύων ἀφάτοις 

Θεοῦ κρίµασιν ἴσως, ὡς τοῦ Ἰσραὴλ ὁ μανιώδης ᾿4χαάβ, πολλῷ 
χείρονα τῆς τῶν ᾽4ράβων µανίας τοῖς ὑπὺ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ 90? 

ὀρθοδόξοις ἐπισκόποις καὶ μοναχοῖς καὶ λαϊκοῖς, ἄρχουσί τε καὶ 

ἀρχομένοις ἐπεδείξατο. πανταχοῦ μὲν τὰς πρεσβείας τῆς ἁγίας παρ- 
20 Θένου καὶ Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων ἐγγράφως ὡς ἀνωφελεῖς 

καὶ ἀγράφως ἀποκηρύτεων, δι ὧν ἡμῖν πηγάζει πᾶσα βοήθεια, καὶ 

τὰ ἅγια λείψανα αὐτῶν κατορύττων καὶ ἀφανῆ ποιῶν. ti πού τινος 
ἐπισήμου ἠκούετο, πρὺς ὑγείαν ψυχῶν καὶ σωμάτων ἀνακείμενον 619 B 

καί. ὡς ἔθος. ὑπὺ τῶν εὐσεβούντων τιμώμενον’ αὐτίκα γοῦν θάνα- 
25 τος κατὰ τῶν τοιούτων ὡς ἀσεβούντων ἠπειλεῖτο, δηµεύσεις τε καὶ 

ἐξορίαι καὶ βάσανοι., τὸ δὲ Θεοχαρίτωτον λείψανον, οἷά τις Φησαυρὺς 
τῶν ἐχόντων, ἐπαίρετο ἀφανὲς τοῦ λοιποῦ γενόµενον.  votobrov 

γοῦν τι καὶ εἰς τὸ τιµαλφέστατον Λείψανον τῆς πανευφήµου µάρ- 

τυρος Εὐφημίας ὁ ἀνύσιος βασιλεὺς διεπράξατο βυθίσας αὐτὸ σὺν 

30 τῇ λάρνακι, μὴ φέρων ὁρᾷν μυροδοτοῦσαν αὐτὴν ἐπὶ zavtóg τοῦ 
λαοῦ καὶ ἐλέγχουσαν αὐτοῦ τὰ κατὰ τῶν πρεσβειῶν «τῶν &yíov) 
ληρήµατα. ἀλλ Ó θεὺς ὁ φυλάσσων τὰ ὁὀστᾶ τῶν εὐαρεστούντων 
αὐτῷ, κατὰ τὰ Λόγια, ἀσινὲς τοῦτο διεφύλαξε πάλιν ἀναδείξας αὐτὸ 

9 εἰς τὰ τίµια ξύλα ὀμόσαι g. — 8 ἐβούλλοσεν em. ἐβούλωσεν 1. — 4 πατρι- 
αρχίον g. — 5 Πριγκήπω codd. — 8 βδελάς e ᾿βδελας sine acc. ο Αβδελλάς 
m '4Bósilag h. — lbinalim A Ἰβιναλέ cy Ἰβιναιη g Ἰβιναλή h. — 9 Αβδε- 
Adg e "Afüsiag sime acc. ο Αβδελλάς fm "Afdellac h. — 10 κακά] κατά f, — 
18 Αρονρῆται c. — Παλμυρινήν codd. — 15 ὁ δέ γε Χρ. z. — 16 τοῦ Θεοῦ g. 
— 98 ὑγίαν em. ὑγιείαν ο ὑγίειαν h. — 23 ἀνακειμένων et 24 τιµωμένων cz. — 
26 τῷ δὲ θεοχαρίτῳ τῶν λειφάνων h. — 30 αὐτήν] αὐτό c. — 31 τῶν ἁγίων 
add. ex A om. codd. -- 32 ῥήματα f. — 38 αὐτό] αὐτά g εἰ ul vid. 
pr. m. f. 
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ἐν τῇ 4ήμνω νήσω. διὰ γὰρ νυκτερινῆς ὁράσεως κείµενον ἀρθῆναι 
προσέταξε καὶ φυλάττεσθαι. ἐπὶ δὲ Κωνσταντίνου καὶ Βἰρήνης τῶν 
εὐσεβῶν βασιλέων. ὑνδικτιῶνι Ó', μετὰ τῆς πρεπούσης τιμῆς ἐπαν- 

ἤλθεν ἐν τῷ τεµένει αὐτῆς, 0 αὐτὸς μὲν ὡς τῶν ἐκκλησιῶν ἐχθρὸς 
κοινώσας ἁρμαμέντον καὶ κοπροθέσιον ἐποίησεν, αὐτοὶ δὲ ἀνακαθή- 
ραντες τοῦτο πάλιν καθιέρωσαν πρὺς ἔλεγχον μὲν τῆς τούτου ἀθεύ- 

τητος. ἔνδειξιν δὲ τῆς τούτων Βεοσεβείαᾳ. τοῦτο δὲ τὸ δαυμαστὸν 

καὶ ἀξιόγραφον θαῦμα μετὰ χρόνους κβ τῆς τοῦ παρανόµου τελευ- 

τῆς σὺν τοῖς εὐσεβεστάτοις βασιλεῦσι καὶ Ταρασίῳω τῷ ἁγιωτάτῳ 
πατριάρχῃ ἡμεῖς τεθεάµεθα καὶ σὺν αὐτοῖς κατησπασάµεθα ὡς ἀνάξιοι 

μεγάλης ἀξιωθέντες χάριτος. τῇ δὲ ic τοῦ Νοεμβρίου μηνὺς τῆς 
αὐτῆς εἰ ἠνδικτιῶνος ψήφῳ τοῦ βασιλέως χειροτονεῖται Νικήτας ὁ 

ἀπὸ Σκλάβων εὐνοῦχος ἀθέσμως πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. | 

καὶ ἐγένετο ἀβροχία, ὥστε μηδὲ δρόσον πεσεῖν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ' καὶ 
ἐξέλιπε παντελῶς TO ὕδωρ ἐκ τῆς πόλεως. καὶ ἤργησαν τά τε δοχεῖα 

καὶ τὰ λουτρά. οὐ μὴν δὲ καὶ τὰ πηγαῖα νάµατα τὰ ἀεννάως ῥέοντα 
πρότερον τοῦτο ἰδὼν ὁ βασιλεὺς ἤρξατο ἀνακαινίξειν rov Οὐαλεν- 

τινιανοῦ ἀγωγὸν µέχρι Ηρακλείου χρηµατίσδαντα καὶ ὑπὸ τῶν 4βάρων 
καταστραφέντα., ἐπιλεξάμενος δὲ ἐκ διαφόρων τόπων τεχνίτας ἤγαγεν 
ἀπὸ μὲν ᾿σίας καὶ ἀπὺ τοῦ Πόντου οἰκοδόμους α καὶ χρίστας σ’, 

ἀπὸ δὲ τῆς Ελλάδος καὶ τῶν νησίων ὀστρακαρίους φ’, ἐξ αὐτῆς δὲ 
τῆς Θράκης ὀπέρας ε καὶ κεραμοποιοὺς σ καὶ ἐπέστησεν αὐτοῖς 
ἄρχοντας ἐργοδιώκτας καὶ ἕνα τῶν πατρικίων. καὶ οὕτω τελεσθέν- 

τος τοῦ ἔργου εἰσῆλθε τὸ ὕδωρ ἐν τῇ πόλει. | τῇ δ᾽ αὐτῇ & ἐν- 
δικτιῶνι προβάλλεται στρατηγοὺς ὁμόφρονας αὐτοῦ καὶ τῆς κακίας 

αὐτοῦ ἐπαξίους ἐργάτας. Μιχαὴλ μὲν τὸν Μελισσηνὺν ἐν τῷ θέµατι 

τῶν ἀνατολικῶν, καὶ Μιχαὴλ τὸν {αχανοδράκοντα εἰς Θρακησίους., 

εἰς δὲ Βουκελλαρίους Μάνην, τὸν τῆς κακίας ἐπώνυμον. καὶ τίς 

κανὺς διηγεῖσθαι τὰ τούτων ἀνοσιουργήματα, ἃ μερικῶς ἐν τοῖς 
ἰδίοις τόποις συγγράφοµεν; πάντα γὰρ κατὰ µέρος συγγράφειν τὰ 
τούτων ἔργα πρὺς δεραπείαν τοῦ κρατοῦντος γινόμενα οὐδ' αὐτὺν 

, - ὃ 
1 ίμνω yz. — τῇ νήσω Cz. — πεινούµενον y. — 3 ly codd. — 10 κατ- 

ἠσπασόμεθα c κατησπασώμεθα m πατησπασάµεθα sed «& in lit. f. — ἀνάξιοι] 
; " d ; 

ἄξιον y. — 12 αὐτῆς om. em. — «&' h. — isdixridvog om. h. iv rell. — 12. 18 ó 
ἀπὸ Σκλάβων om. f. — 11 τοῦ Οὐαλεντινιανοῦ f. τὸν Οὐαλεντινιανὸν g. — 18 ab 
Avaribus Α Niceph. ὑπὸ τῶν Αράβων codd. — 19 δὲ d ergo Α om. rell. — 
20 καὶ ἀπὸ (ἀπὸ om. g) τοῦ Il. οἰκοδόμους gx οἰποδόμους καὶ ἀπὸ τοῦ (τοῦ 
om. f) Πόντου hy. — 21 νήσων xz. — ὁδτρακαρίους ce. — 922 ὀπέρας f ὁπέ- 

" d ; , 
ρας em ὅπερας dg ὅπερας ch. — 34 ἐν gxy. — 36 Μελισσινόν gy Μελισινόν 
h Μελισηνών c Μελησινόν d. — 38 κακίας] µανέας» α mania id est insania 
nominatum À. — 30 συγγράψωµεν dgy. 
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οἶμαι τὸν κόσμον χωρήσειν τὼ γραφόμενα βιβλία, εὐαγγελικῶς εἰ- 

πεῖν οἰκειότερον. 

Ρώμης ἐπίσόκοπος Στέφανος ἔτη y. 
xb. w. α. p. 

| Τούτῳ τῷ ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίῳ s', ἰνδικτιῶνος 5’, ἤχδη Κων- *t Niemm prev. 

σταντῖνος ὁ ψευδώνυµος πατριάρχης ἀπὺ τῆς Πριγκίπου νήσου" καὶ 

ἔδειρεν αὐτὺν ὁ τύραννος Κωνσταντῖνος, ὡς μὴ ἰσχύειν αὐτὸν βα- 
δίσαι. ἐκέλευσε δὲ αὐτὸν εἰς φορεῖον βασταχθῆναι, καὶ ἀπελθόντα 
καθίσαι ἐν τῇ σολαία τῆς μεγάλης ἐκκλησίας. καὶ ἀσηκρήτης ἦν σὺν 
αὐτῷ βαστάζων róuov χάρτου, ἐν à ἦν γεγραμµένα τὰ τούτου αἴτια. 
παντὺς δὲ τοῦ λαοῦ τῆς πόλεως ἐκ διαταγῆς βασιλικῆς ἐκεῖσε ἆθροισ- 
Βέντος καὶ ὁρῶντος, ὑπανεγινώσκετο ὁ χάρτης εἰς ἐπήκουν παντὺς 
τοῦ Λλαοῦ. καὶ κατὰ ἓν κεφάλαιον ἔπαιεν αὐτοῦ τὺ πρόσωπον ὁ 

ἀδηκρήτης, τοῦ πατριάρχου Νικήτα ἐν τῷ GvvOgóvo καθεζομένου 

καὶ θεωροῦντος. μετὰ δὲ τοῦτο ἀναβιβάσαντες αὐτὸν ἐν τῷ ἄμβωνι 

καὶ στήσαντες ὕρθιον, ἔλαβε Νικήτας rov χάρτην, καὶ ἀποστείλας 

ἐπισκόπους καὶ Λλαβὼν r0 ὠμοφόριον αὐτοῦ ἀνεθεμάτισεν αὐτόν: καὶ 
ἐπονομάσαντες Σκοτίοψιν ἐξέωσαν αὐτὺν ὀπισθοφανῶς τῆς ἐκκλη- 
Gíug. τῇ δὲ ἑξῆς ἡμέρα ἰπποδρομίας οὔσης, ἐψίλωσαν αὐτοῦ τὴν 
ὄψιν καὶ ἐγύμνωσαν αὐτοῦ τὴν γενειάδα καὶ τὰς τῆς κεφαλῆς τρίχας 
καὶ τῶν ὀφρύων, καὶ ἐνδύσαντες αὐτὺν σηρικὺν καὶ ἁμανίκωτον 
κονδὺν ἐκάθισαν αὐτὺν ἐπὶ ὄνου σαγµατωµένου ἐξανάστροφα xga- 
τοῦντα τὴν οὐρὰὸν αὐτοῦ, καὶ ἐξήνεγκαν διὰ τοῦ διϊππίου εἰς τὸ 
ἰπποδρόμιον, τοῦ λαοῦ παντὺς καὶ τοῦ δήµου ἀνασκάπτοντος καὶ 
ἐμπτύοντος αὐτόν. ᾖἔσυρε δὲ τὸν ὄνον Κωνσταντῖνος ὁ ἀνεψιὸς 

αὐτοῦ ῥινοκοπηµένος. ἐλθόντος δὲ αὐτοῦ ἐν τοῖς δήµοις, κατῆλθον 
καὶ ἐνέπτυσαν καὶ κόνιν ἐπέρριπτον ἐπ᾽ αὐτόν. ἐνέγκαντες δὲ αὐτὸν 
εἰς τὸ στάµα ἔρριψαν αὐτὸν ἐκ τοῦ ὄνου καὶ ἐπάτησαν τὸν τράχη- 

λον αὐτοῦ" καὶ καθίσαντες αὐτὸν ἀπέναντι τῶν δήμων, ἤκουε παρ᾽ 
αὐτῶν σκωπτικοὺς λόγους ἕως τῆς ἀπολύσεως τοῦ ἰππικοῦ. καὶ τῇ 

1 χωρῆσαι h. — 5 nonis Octobribus (Ὀκτωβρίῳ 6) A. — á codd. — 
6 Πριγκήπου codd. praeter d. — a principe in insulam À. — 9 ἀσηκρίτης d 
ἀσικρίτης h ἀδσικρήτης e et ut vid. pr. m. f ἁἀδοικρίτης m ἄσηκριτις sine 
acc. 6. ἀσηκρῆτις g. — 10 γεγραμµένα -- 11 παντὸς δὲ τοῦ Om. y. — 15 ὑπ- 
ανεγνώσκετο ef, — ἐπήκουν d ὑπήνουν rell — 18 κατὰ t£v] καθ ἕκαστον f 
sec. m. in lit. — 14 ἀσηκρίτης d ἀσικρίτης h ἀδσηκρήτης ut vid. pr. m. f 
ἀδσικρήτης e ἀδσικρίτης m ἀσηκρίτις c. ἀσηκρῆτις g. — iv τῷ θρόνω Ἡ. — 
16 Θεοροῦντος em ὁρῶντος xz. — ἀναβιβάσαντος c. — ΙΤ ἐπίσκοπον x. — 
anathematizaverunt À. — 18 σκοτιόφιν cf. — 21 σιρικόν hy σειρικὀν ο laneo 
vestimento (ἐρίνεον) A. — καὶ post σηρικὀν om. d. — 29 σαυµατωμένου emx 
σαυµατουµένου h σακµατωµένου g σαµατωµένου ut vid. f. — 38 ἑξήν. διὰ 
ἱππίου y. — 34 ἱπποδρομεῖον xy. — 27 ἐπέρριπτον —28 στάµα om. em. 
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με τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἀποστέλλει πρὺς αὐτὸν τοὺς πατρικίους καὶ 
δηλοῖ αὐτῷ, ὅτι" "ví λέγεις περὶ τῆς πίστεως ἡμῶν καὶ τῆς συν- 
όδου ἧς ἐποιήσαμεν: ὁ δὲ ματαιωθεὶς τὰς φρένας ἀπεκρίθη., ὅτι 
Ὑκαλῶς καὶ πιστεύεις καὶ τὴν σύνοδον πεποίηκας. οἰόμενου διὰ 

τούτου πάλιν ἐξευμενίσασθαι αὐτόν" o( δὲ εὐθυβόλως ἀποκριθέντες 

tixov: ""ἡμεῖς τοῦτο ἠθέλομεν ἀκοῦσαι ἐκ τοῦ μιαροῦ σου στόµα- 
τος" ἀπὺ δὲ τοῦ νῦν ἄπελθε εἰς τὸ σκότος καὶ εἰς τὺ ἀνάθεμα." 

καὶ οὕτω λαβὼν τὴν ἀπόφασιν ἀπεκεφαλίσθη εἰς τὸ Κυνήγιον. καὶ 

τὴν μὲν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐκ τῶν ὥτων δήσαντες ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις 
ἐν τῷ Μιλίω ἐκρέμασαν εἰς ἔνδειξιν τοῦ λαοῦ. τὺ δὲ σῶμα αὐτοῦ 

Φήσαντες καλωδίω τὸν πόδα. «διὰ τῆς Μέσης σύραντες εἰς τὰ Πε- 

λαγίου» μετὰ τῶν βιοθανότων ἔρριψαν" | ὁμοίως καὶ τὴν κεφαλὴν 

αὐτοῦ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας ἐκεῖσε ἀπαγαγόντες ἔρριψαν. ὢ τῆς 

ἀλογίας καὶ ὠμότητος καὶ ἀσπλαγχνίας τοῦ ἀνημέρου δηρός. οὖκ 
ἠδέσθη τὴν ἁγίαν κολυμβήθραν 6 ἄθλιος: δύο γὰρ τέκνα αὐτοῦ τῆς 
τρίτης γυναικὸς ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτοῦ δεξάµενος ἦν. πάντοτε μὲν 

οὖν θηριώδης τὸν τρόπον καὶ ἀνήμερος v. ἀπὺ δὲ τούτου τοῦ 
χρόνου πλείονι µανίαᾳ κατὰ τῶν ἁγίων ἐκκλησιῶν ἐχρήσατο. ἆἀπο- 

στείλας γὰρ κατήνεγκε Πέτρον τὸν ἀοίδιμον στυλίτην ἀπὺ πέτρας, 

καὶ μὴ ὑπείξαντα τοῖς δόγµασιν αὐτοῦ ζῶντα δήσας τῶν ποδῶν ἐν 

τοῖς Πελαγίου καὶ τοῦτον διὰ τῆς Μέσης συρόµενον ἐκέλευσε ῥιφῆ- 

vet, ἄλλους ἐν σάκκοις δεσμῶν καὶ λίθοις προσαρτίξων ἐν τῷ πελάγει 

ῥίπτεσθαι προσέταττεν, τυφλόνων. ῥινοκοπῶν., µάστιξι ξαίνων, καὶ 
πᾶν εἶδος κολάσεως κατὰ τῶν εὐσεβούντων ἐπινοῶν" καὶ ἐν μὲν τῇ 

πύλει δι’ ἑαυτοῦ ταῦτα ἔδρα καὶ τῶν ὁμοφρόνων αὐτοῦ, Αντωνίου, 
5:3 P φηµί, πατρικίου καὶ δοµεστίκου τῶν σχολῶν καὶ Ilérgov µαγίστρου 

καὶ τοῦ ἐκπαιδευθέντος ὑπ αὐτοῦ λαοῦ τῶν ταγμάτων, ἐν δὲ τοῖς 

ἔξω Βέµασι διὰ τῶν προρρηθέντων στρατηγῶν. αὐτὺς δὲ κιδαρῷ- 
δίαις ἔχαιρε καὶ συμποσιασμοῖς, αἰσχρολογίαις τε καὶ ὀρχησμοῖς 

ἐκπαιδεύων τοὺς περὶ αὐτόν. καὶ sl πού τις συµπίπτων ij ἀλγῶν 
τὴν συνήθη Χριστιανοῖς ἀφῆκε φωνήν. τὺ ""Βεοτόκε βοήθει, ἢ 
παννυχεύων ἐφωράθη 1 ἐκκλησίαις προσεδρεύων ἢ εὐλαβείᾳ συζῶν 

ἢ μὴ ὕρκοις χρώμενος ἀφειδῶς. ὡς ἐχθρὸὺς τοῦ βασιλέως ἐκολάξετο 

1 αὐτοῦ hxA Αὐγούστου gy. — 2 ὅτι Om. y. — 3 ἧς] ἦν g. — ἀπεκρίθη] 
εἶπεν x. — 6 ἠθέλαμεν em ἠθέλομεν sed o sec. m. in lit. f£. — 7 δὲ om. c. — 
8 κυνήγειν em κυνήγιον sed τον sec, m, in lit. f. — 10 µηλίῳ fxz. — ἐκρέμ- 
µασαν f. — 11 dix τῆς Míone— Πελαγίου add. er Α Niceph. Georg. Mon. 
p. 650 om. codd. — 18 τὰς om. y. — ἐκεῖσε om. g. — 16 αὐτοῦ om. z. — 
18 πλέον µανίαν y. — 30 ὑπάρξαντα em ὑπείξαντα sed ει sec. m. in lit. f. — 
21 Πελαγίοις xy. — 39 ἄλλοις gy. — 23 τυφλώνων codd. — ξένων em ξέων 
fz. — 25 à ἑαντόν h. — αὐτῷ d. — 29 αἰσχρολογίαις τε] κιθαρωδίαις τε c om. 
d. — 30 τούς] τοῖς z. — που om. h. — ἤ] καί f. — 38 imperatorum A. 
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καὶ ἀμνημόνευτος ὠνομάζετο. μοναστήρια δὲ τὰ εἰς δόξαν 8:00 

καὶ τῶν σωζομένων καταφύγια οἴκους κοινοὺς καθίστα τῶν ὅμο- 
φρόνων αὐτῷ στρατιωτῶν. τὴν γοῦν «{αλμάτου πρώτιστον οὖσαν 

ἐν τοῖς κοινοβίοις τοῦ Βυζαντίου στρατιώταις εἰς κατοικίαν δέδω- 85 5 

5 xev, τὰ Καλλιστράτου τε λεγόμενα καὶ τὴν zov μονὴν καὶ τὰ 

Μαξιμίνου ἄλλους τε μοναστῶν ἱεροὺς οἴκους καὶ παρθενῶνας ἐκ 

βάθρων κατέλυσεν. τοὺς δὲ μοναχικὺν βίον ἀναλαβέσθαι ἐπιτηδεύ- 
σαντας ἐκ τῶν ἐπισήμων ἐν στρατείᾳ ἢ ἐν τέλει. καὶ μάλιστα τοὺς 
ἐγγίζοντας αὐτῷ καὶ µύστας γεγονόταρ τῶν αὐτοῦ ἀσελγειῶν καὶ 

10 ἀρρητοπομῶν θδανάτω καθυπέβαλεν ὑπονοούμενος τὴν ἐκ τῶν ἐξ- 

αγορεύσεων προσγινοµένην αὐτῷ αἰσχύνην' διά τοι τοῦτο καὶ Στρα- 

τήγιον, τὸν τοῦ Ποδοπαγούρου «ἀδελφόν»)., ἀστεῖον ὄντα τῷ εἴδει 

προσλαβόµενος, (ἐφίλει γὰρ προσοικειοῦσθαι τοῖς τοιούτοις διὰ τὰς 

ἀκολασίας αὐτοῦ) αἰσθόμενός τε αὐτὺν ἀηδῶς ἔχοντα πρὺς τὰς 
15 ἀθεμίτους ἀνδρομανίας αὐτοῦ καὶ τῷ µακαρίῳ Στεφάνω., τῷ ἐγκλεί- 

στῳ τοῦ ἁγίου 4ὐξεντίου, ταύτας ἐξαγορεύοντα σωτηρίας τε φάρ- 

µακα λαμβάνοντα., ὡς ἐπίβουλον αὐτοῦ τοῦτον διαφηµίσας σὺν τῶῷ 

ἐγκλείστῳ, ὡς προλέλεχται, ἀνεῖλεν. | ἐποίησε δὲ εὐθηνῆσαι τὰ εἴδη t^ τρις Drev. 
ἐν τῇ πύόλει τῷ χρόνω τούτω. νέος γὰρ Μίδας γενόμενος τὸν 

20 χρυσὺν ἀπεθησαύρισε καὶ τοὺς γεωργοὺς ἐγύμνωσεν., καὶ διὰ τὴν 

τῶν φόρων ὀπαίτησιν ἠναγκάζοντο οἱ ἄνθρωποι τὰς τοῦ 9500 χορηή- 586 B 

γίας εὐώνως πιπράσκειν. τῷ Ó αὐτῷ ἔτει Νικήτας, ὁ ψευδώνυµος 

πατριάρχης, τὰς ἐν τῷ πατριαρχείΏ εἰκόνας τοῦ μικροῦ σεκρέτου διὰ 

μουσείου οὔσας ἔξεσεν., καὶ τοῦ μεγάλου σεκρέτου τῆς τροπικῆς ἐξ 

25 ὑλογραφίας οὔσας κατήνεγκεν. καὶ τῶν λοιπῶν εἰκόνων τὰ πρόσωπα 

ἔχρισεν' καὶ ἐν τῷ ᾽4βραμιαίῳ δὲ ὁμοίως πεποίηκεν. | 

wn. τε. B. yy. A. M. 6290 

, Tovro rà ἔτει ἔστεψεν Ó βασιλεὺς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ct. Wiceyb. Brev. 

Εὐδοκίαν ὁ τρίγαμος ερίτην οὖσαν αὐγούσταν ἐν τῷ τριβουναλίῳ i 
30 τῶν (9^ ἀκουβίτων τῇ α΄ τοῦ ᾽Απριλλίου µηνός. ἰνδικτιῶνος ζ, ἡμέρα 

σαββάτῳ, καὶ τοὺς ἐξ αὐτῆς δύο υἱοὺς αὐτοῦ, Χριστοφόρον καὶ 

2 καθιστᾶ y. — 3 «αλμάτου] Dalmati Α «αλμάτον εἨπικ «αλμάτων fg. 
— 4 στρατιώταις Om. y. — D τε] τά yz. — 6 [ερῶν h. — παρθένων ἃς e. — 
10 ἀρρητοποιϊῶν c ἀρρητοποιῶν rell. — καθυπέβαλλεν zA. — ἐκ om. gx sed 
pr. m. adser. in dg. — 11 τοι om. f. — 12 ἀδελφόν add. ex À om. codd. — 
13 τοῖς τοιούτοις προσοικειοῦσθαι κ. — 14 πρός] διά x. — 15 Στεφάνῳ hÀ 
om. rell. — τῷ om. κ. — ἐγκλειστῷ codd. praeter g item v. 18. — 17 ὡς om. 
y. — διαφηµήσας fx. — 19 Μήδας codd. praeter g. — 928 πατῥιαρχίῳ mz. — 
σαικρέτου X σεκραίτου yz. — 34 uovatíov— σεκρέτου Om. y. — μουσείου cg 
µονσίου dh. — σαικρέτου x σεκραίτου z. — 34. 95 ἐξ ὑλογραφίας dg ἐξυλο- 
γραφίας em. ἐκξυλογραφίας cfh. — 95 οὔσας ἆ οὔσης rell. — 39 αὐγοῦσταν cg. 

* , , ó , - 

— 90 ἀκουβητων f. — Απριλίου h. — ἐν codd. — 31 σαββα gm, — αὐτοῦ om, y. 



444 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

Νικηφόρον, τῇ ἐπαύριον, fio ἦν β΄ τοῦ ᾽Απριλλίου μηνὸς ἡμέρα 
κυριακὴ τοῦ ἁγίου πάσχα, προεβάλετο καίσαρας ἐν τῶ αὐτῷ τρι- 

βουναλίω, τοῦ πατριάρχου ποιήσαντος τὴν εὐχήν, καὶ τοῦ βασιλέως 

ἐπιθέντος αὐτοῖς τάς τε χλαίνας καὶ τὰ καιδαρίκια περικεφάλαια" 

ὡσαύτως καὶ Νικήταν. τὸν ἔσχατον ἀδελφὺν αὐτῶν. ποιήσας νοβε- 5 

λίσιμον ἐπέθηκεν αὐτῷ χλαῖναν χρυσῆν καὶ rov στέφανον. καὶ 
οὕτω προῇῆλθον ῥίπτοντες o( βασιλεῖς ὑπατείαν τριµίσια καὶ σηµίσια 
καὶ νοµίσµατα καινούργια ἕως τῆς μεγάλης ἐκκλησίας. | 

A. M. 6261 x0. w. yw. q. 
687 B Tovro τῷ ἔτει ἐγένετο καταλλαγὴ ἐν Συρία, ἄνθρωπον πρὸς 10 

ἄνθρωπον καὶ γυναῖκα πρὺς γυναῖκα καὶ παιδίον ὁμοίως πρὸς παι- 
δίον" καὶ ἐπέτρεψεν ὁ ᾽4βδελᾶς τοὺς πώγωνας αὐτῶν ξυρισθῆναι 

καὶ γενέσθαι καμηλαύκια πήχεος quo ἥμισυ. παρεκάθισε δὲ ὁ 
᾽4βδελᾶς r0 Κάμαχον μετὰ π᾿ χιλιάδων ὅλον τὸ θέρος καὶ μηδὲν 

et Niceph Brer- ἀνύσας ὑπέστρεψε κατῃσχυμμένος. | τῇ δὲ « τοῦ Νοεμβρίου μηνὺς 15 
τῆς η΄ ἰνδικτιῶνος εἰσῆλθεν Εἰρήνη ἐξ ᾽4θηνῶν ἐλθοῦσα ἀπὺ τῆς 

Ἱερείας ἐν τῇ βασιλευούσῃ πόλει δροµμώνων καὶ χελανδίων πλείστων 

ἐστολισμένων σηρικοῖς παλλίοις, καὶ τῶν τῆς πόλεως προυχόντων 

σὺν γυναιξὶ προσαπαντώντων καὶ προαγόντων αὐτῃ. καὶ τῇ y τοῦ 
αὐτοῦ Νοεμβρίου μηνὺς τοῦ πατριάρχου ἐλθόντος ἐν τῷ παλατίω 30 
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Φάρου ἐγένετο τὰ πρὸς τὴν αὐτὴν Εἰρήνην τοῦ 

βασιλέως 4έοντος σπύνζα" καὶ τῇ ιζ τοῦ «{εκεμβρίου μηνὺς ἐδτέφθη 
ἐν τῷ τρικλίνω τοῦ 4ὐγουστέως ἡ βασίλισσα Ηἰρήνη, καὶ ἀπελθοῦσα 

ἐν τῷ εὐκτηρίῳ τοῦ ἁγίου Στεφάνου ἐν τῇ «{άφνη ἔλαβε τὰ τοῦ 
γάμου στέφανα σὺν τῷ τοῦ Κωνσταντίνου υἱῷ 4έοντι τῷ βασιλεῖ. 36 

A. M. 6262 Ῥώμης ἐπίσκοπος ᾿Αδριανὺς ἔτη x£'. 
| λ. ug. d. €. 

688 B Τούτῳ τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε Βανάκας τὴν ᾿Ῥωμανίαν καὶ πολλοὺς 

ἠχμαλώτευσεν' καὶ Ῥωμαῖοι εἰσῆλθον εἰς τὴν τετάρτην ᾽άρμενίαν καὶ 

1 ἦν] ἐστι y. — 92 πυριακῇ dfh. — προεβάλλετο z. — δ et imperatori- 
bus—imponentibus A. — 5 ποιήσας νοβελίσιμον h ποιήσας νοβελήσιμον fgx 
ποιησάµενος βελήσιμον em, — 7 προῆλθεν ef. — ὑπατίαν y. — τριµήσια y 
τριµέσσια C. — σηµέίσια dh σιµίσια  σηµίσσια ο ἡμίσια yÀ. — 8 καὶ νο- 
µέσµατα Om. y. — καινούργεια ο κηνούργια em πινούργια d. — 9 κθ] κε f. 
— versus 10 —13 ἤμισυ post v. 25 inserit Α v. 18 παρεκάθισε--- 1 κατῃσχυµ- 
uévog idem om. — 11 ὁμοίως om. em. — 18 "4fó:ilag d "4fósiag sime acc. c 
Αβδε]λάς f "4g0:llag em "4βδελλας h. — 13 καμελαύκια em. — πηχός codd. — 
μιᾶς om, f. — δὲ om. g. — ὁ om. c. — 14 Αβδελάς e "Agüsiag d ᾿βδελας 
sine acc. c Αβδελλᾶς f Afürlidg m "Aüsliag h. — 16 Σεπτεµβρίου g item 

v. 90. — 16 p codd. — Εἰρήνα ο, — ἐξ] ἀπό d. — 17 δροµόνων dehm. — 
18 σειρικοῖς X. — 19 προσυπαντώντων d. — αὐτῆς x. — 920 ἀνελθόντος y. — 
21 ἐγένοντο x. — 33 σπόνξα emz πόνζα f σοπόντζα x. — 36 4έοντος c. — 
τῷ βασιλεῖ om. d. — 97 1] α ef. — 28 Βάνακας codd. praeter g. 
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ἐσκύλευσαν αὐτήν. τελευτᾷ δὲ ὁ Σάλεχ, καὶ µετεποιήθη Γερµανί- 
κεια εἰς Παλαιστίνην. 

TQ à αὐτῷ ἔτει µιμησάµενος ὁ 4αχανοδράκων τὸν διδάσκαλον 

αὐτοῦ πάντα uovayov xal µονάστριαν τοὺς ὑπὸ τὸ θέμα τῶν Opa- 
κήσίων ὄντας συνῆξεν εἰς Ἔφεσον καὶ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς εἰς πεδίον 

λεγόμενον ἸΤζουκανιστῆριν ἔφη πρὺς αὐτούς, ὅτι "6 μὲν βουλό- 

µενος τῷ βασιλεῖ πειθαρχεῖν καὶ ἡμῖν ἐνδυσάσθω στολὴν λευκὴν 

καὶ λαβέτω γυναῖκα τῇ ὥρα ταύτῃ. o( δὲ τοῦτο μὴ ποιοῦντες τυφλού- 

µενοι εἰς Κύπρον ἐξορισθήσονται. καὶ ἅμα τῷ λόγω τὺ ἔργον 

ἐτελέσθη, καὶ πολλοὶ μάρτυρες ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα ἀνεδείχθησαν, 

πολλοὶ δὲ καὶ Λειποτακτήσαντες ἀπώλοντο, οὓς καὶ ὠκειοῦτο ὁ 

ἀράκων. τῇ δὲ «bri 9' ἠνδικτιῶνι, Ἰαννουαρίῳ μηνὶ εδ, ἐτέχθη 
4έοντι τῷ βασιλεῖ καὶ Εἰρήνη víós, καὶ ὠνομάσθη Κωνσταντῖνος, 

ζῶντος ἔτι Κωνσταντίνου τοῦ πάππου αὐτοῦ. 

a6. Gb NE s 

Tovro τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε Βανάκας τὴν ᾿Ῥωμανίαν καὶ xat- 
ελθὼν ἀπὺ Ἰσαυρίας εἰς τὸ κάστρον Συκῆς παρεκάθισεν αὐτύ. ἀκού- 

σας δὲ ὁ βασιλεὺς ἔγραψε πρὺς Μιχαήλ. τὺν στρατηγὺν τῶν ἀνα- 

τολικῶν. καὶ πρὺς Μάνην., τὺν τῶν Βουκελλαρίων καὶ Βαρδάνην 

τὺν τῶν ᾽ρμενιάκων. καὶ ἐλθόντες ἐκράτησαν τὴν ἔξοδον αὐτῶν 

χλεισοῦραν οὖσαν δύσβατον πάνυ. ὁ δὲ στόλος τῶν Κιβυραιωτῶν 
καταλαβὼν μετὰ Πετρωνᾶ [πρωτο]σπαθαρίου καὶ στρατηγοῦ αὐτῶν 

ὥρμησεν ἐν τῷ Λιμένι τοῦ κάστρου. ὁ δὲ Βανάκας ἰδὼν καὶ ἄπο- 

γνοὺς ἑαυτοῦ παραθαρρύνει καὶ προθυμοποιεῖ τοὺς ἑαυτοῦ, καὶ 
ἀνελθὼν πρὺς τὰ καβαλλαρικὰ θέµατα ἠλάλαξε καὶ τρέπει αὐτούς, 
καὶ ἀποχτείνας πολλοὺς καὶ αἰχμαλωτεύσας πάντα τὰ περίχωρα ἐκεῖνα 

ὑπέστρεψε μετὰ σκύλων πολλῶν. 

Τῷ δ) αὐτῷ ἔτει ὁ τῶν Θρακησίων στρατηγὸς Μιχαὴλ ὁ 4αχα- 

νοδράκων ἀποστείλας 4έοντα τὺν νοτάριον αὐτοῦ, τὸν ἐπιλεγόμενον 

Κουλούκην. καὶ 4έοντα ἀπὸ ἀββάδων τὸν Κουτζοδάκτυλον., ἔπρασε 

1. 3 Γερμανίκειαν εἰς τὴν Παλ. h. — 6 Ίζουκανιστήριν hy Ίζουκανι- 
στήριον x. — 8 γυναῖκας f. — 10 ἐν ἐκ. τῇ ἡμέρᾳ om. em. — 11 Λιποτακτή- 

σαντες Xy. — οἰἴκειοῦτο codd. — 12 (và. Θ΄ g. — ἰνδικτιόνι h à rell. — 
lavovagío z. — 16 Βάνακας codd. praeter g item v. 23. — 17 αὐτῶ gy. — 
18 τὸν om. h. — 19 Βάνην y. — στρατηγὸν post Βουκελλαρίων add. f. — 
90 τὸν τῶν gu. edd. τὸν om. codd. -- 91 Κιβυρεῶτων em Κιβυριωτῶν x 
Κυβερεωτών f Κιβυρραιωτῶν g. — 35 Πέτρωνος f cum Pretona A. — σπα- 
Δαρίου ΧΑ πρωτοσπαθαρίου yz. — 98 ὤρμισεν h. — 926 καβαλαρικά d καβ- 
βαλλαρικά g. — ἠλάλαξε καὶ τρέπει αὐτούς] magnis et repentinis vocibus cum 
omnibus suis clamorem dedit sicque illos territos fugat A. — 36 αἰχμαίω- 
τίσας h. — 39 ἀποστείλας ante στρατηγός v. 28 collocant z. — 30 κουλούκιν h. 
— ἀβάδων y. — xal ἔπρασε c. 

A. M. 6263 
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πάντα τὰ μοναστήρια ἀνδρεῖά τε καὶ γυναικεῖα καὶ πάντα τὸ [ερὰ 

σκεύη καὶ βιβλία καὶ κτήνη, καὶ ὕσα ἦν εἰς ὑπόστασιν αὐτῶν, καὶ 

τὰς τούτων τιμὰς εἰδεκόμισε τῷ βασιλεῖ. ὅσα δὲ εὗρε μοναχικὰ καὶ 

πατερικὰ βιβλία πυρὶ κατέκαυσεν. καὶ εἴ που λείψανον ἁγίου ἐφάνη 
τις ἔχων εἰς φυλακτήριον, καὶ τοῦτο τῷ πυρὶ παρέδωκεν, τὸν δὲ 5 

e» B ἔχοντα αὐτὺ ὡς ἀσεβοῦντα ἐκόλαζεν. καὶ πολλοὺς μὲν τῶν μοναχῶν 

“το P διὰ µαστίγων ἀνήλωσεν, ἔστι δὲ οὓς διὰ ξίφους, ἀναριθμήτους δὲ 
ἐτύφλωσεν. καὶ τῶν μὲν τὰς ὑπήνας κηρελαίω ἀλείφων ὑφῆπτε 709 
καὶ οὕτω τά τε πρόσωπα αὐτῶν καὶ τὰς κεφαλὰς κατέκαιεν. τοὺς 
δὲ μετὰ πολλὰς βασάνους ταῖς ἐξορίαις παρέπεμπεν. καὶ τέλος οὐκ 10 

εἴασεν εἰς ὕλον τὺ ὑπ αὐτὸν θέμα ἕνα ἄνθρωπον μοναδικὸν περι- 

βεβλημένον σχῆμα. ὃ καὶ μαθὼν Óó µισάγαθος βασιλεὺς ἔγραψεν 

αὐτῷ εὐχαριστίας λέγων. ὅτι “ἱεὗρόν σε ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν 

pov, ὃς ποιεῖς πάντα τὰ θελήματά μου. τοῦτον οὖν µιμησάμενοι 
καὶ of Λλοιποὶ τὰ ὅμοια διεπράττοντο. ο 1ῦ 

A. M. 6264 MB. ή. y. E. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἀπέστειλεν Ó ᾽4βδελᾶς εἰς ᾽άφρικὴν τὸν Mov- 
αλάβιτον μετὰ πολλοῦ στρατοῦ. καὶ εἰσῆλθεν ὁ ᾽4λφαδὰλ Βαδινὰρ 
εἰς Ῥωμανίαν καὶ ἔλαβεν αἰχμαλώτους πεντακοσίους. ot δὲ Mog- 
ψουεστεῖς συναντηθέντες αὐτοῖς καὶ πολεµήσαντες ἀπέκτειναν ἐκ τῶν 20 

᾿4ράβων χιλίους. ὃ δὲ ᾽4βδελᾶς ἀπελθὼν εἰς τὰ ᾿Ἱεροσόλυμα ἐπενή- 
στευσε καὶ ἐπέτρεψε γραφῆναι τοὺς Χριστιανοὺς καὶ τοὺς Εβραίους 
εἰς τὸς χεῖρας. καὶ πολλοὶ τῶν Χριστιανῶν διὰ θαλάσσης ἔφυγον 
εἰς ᾿Ρωμανίαν. ἐκρατήθη δὲ ὁ Κούρικος Σέργιος ἔξωθεν Συκῆς. 
καὶ ὁ 4αχέρβαφος [Σέργιος] εἰς Κύπρον ἐκ προσώπου ὢν τῶν ἐκεῖσε. 25 

A. M. 0265 Ày. a9. ὅ. η. 

691 B Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Mato ἰνδικτιῶνος β΄ ἐκίνησε Κωνσταν- 
τῖνος στόλον χελανδίων β κατὰ Βουλγαρίας καὶ εἰσελθὼν καὶ αὐτὺς 

εἰς τὰ ᾿Ρούσια χελάνδια ἀπεκίνησε πρὺς TO εἰσελθεῖν εἰς τὺν «4α- 

νοῦβιν ποταμὺν καταλιπὼν καὶ τοὺς τῶν καβαλλαρικῶν θεμάτων 30 

στρατηγοὺς io τῶν κλεισουρῶν, εἴ πως δυνηθῶσι τῶν Βουλγάρων 

1 ἀνδρῶα f. — 3 βιβλία] Qnia? — 4 ἅγιον z. — b παρεδίδον d. — 
6 τῶν μοναχῶν om. y. — 7 ἔστι δὲ οὓς καὶ διά d οὓς δὲ διά y. — 8 ὑπήνας f 
ὑπήνεις rell. — 11 ἔασεν y. — 13 ἄνδρα om. y. — 15 διέπραττον y. — 
v. v. 16—25 om. d, — 11 ὁ om. cz. — βδελάς ce ᾽βδελλάς Ím "Afüsllag h. 
— Movaeildrrov hy. — 18 Βαδινάρ fm Βαδέίναρ e Βαρινάρ (sine acc. c) cg 
Μαρινάρ h Badinar A. — 19 Μομφοεστεὶς c ἨΜομφιστεῖς (-ῆς f) ΥΑ. — 
20 αὐτῷ cz — 91 Αβδελλᾶς f "Aórlldg cem "AffüsiÀag h Abdelas A. — 24 δὲ 

om. f. — 95 4αχέρφαβος ch. — Σέργιος om. y. — àv τῶν] ὄντων f. — 927 á 
codd. — 929 ἐλθεῖν f. — «ανοῦβιν h «ανούβιν fm «άνουβιν g «ανούβην de 
Jdevoviurv c. — 30 καβαλαρικῶν d καββαλλαρικῶν g. — 31 κλεισούρων codd. 
praeter b. i 
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εἰς αὐτὺν ἀσχολουμένων εἰσελθεῖν εἰς Βουλγαρίαν. ἐλθόντος δὲ 

αὐτοῦ ἕως τῆς Βάρνας. ἐδειλίασε καὶ ἐμελέτα ὑποστρέψαι. ἰδόντες 

δὲ of Βούλγαροι καὶ δειλιάσαντες ἀπέστειλαν βοϊλᾶν καὶ Ίζιγάτον, 
αἰτούμενοι εἰρήνην Ὑενέσθαι. οὓς ἰδὼν ὁ βασιλεὺς καὶ περιχαρὴς 

γενόμενος ἐποίησεν εἰρήνην' καὶ ὤμοσαν ἀλλήλοις. µήτε Βουλγά- 
ρους ἐξελθεῖν κατὰ ᾿Ῥωμανίας, μήτε τὸν βασιλέα ἐπιτηδεῦσαι εἰσ- 

ελθεῖν εἰς Βουλγαρίαν. καὶ ἐποίησαν ἔγγραφα ἐπὶ τούτω πρὺς 

ἀλλήλους. καὶ ὑποστρέψας ὁ βασιλεὺς εἰσῆλθεν ἐν τῇ πόλει ταξά- 

τους ἀφεὶς ἐκ πάντων τῶν Βεµάτων καὶ εἰς τὰ κάστρα ἅπερ ἔκτισεν. 

τῷ δὲ Ὀκτωβρίω μηνὶ τῆς τα ἰνδικτιῶνος ἐδέξατο µανδάτον ὃ βασι- 
λεὺς ἀπὺ Βουλγαρίας ἐκ τῶν κρυπτῶν φίλων αὐτοῦ. ὅτι ἀποστέλλει 

ó κΌρις Βουλγαρίας ιβ χιλιάδας λαὺν καὶ βοϊλάδας πρὺς τὺ αὐχμα- 
λωτίσαι τὴν Βερζιτίαν καὶ µεταστῆσαι αὐτοὺς εἰς Βουλγαρίαν. 6 δὲ 

πρὺς TO μὴ γνωσθῆναι αὐτόν. ὅτι κατὰ Βουλγάρων κινεῖ' ἦσαν γὰρ 

ἐλθόντες πρὺς αὐτὸν ἀποκρισιάριοι τοῦ κυροῦ Βουλγαρίας. καὶ ἔτι 

τούτων ὄντων ἐν τῇ πύλει ἐδχηματίόατο κατὰ ᾽4ράβων κινεῖν' καὶ 
ἐπέρασαν τά τε φλάμουλα καὶ 7 ὑπηρεσία. ἀπολύσας δὲ τοὺς ἀἄπο- 
κρισιαρίους καὶ μαθὼν διὼ κατασκόπων τὴν ἔξοδον αὐτῶν. ἐπάρας 

τὸν στρατὺν ἐν σπουδῇ ἀπεκίνησεν. καὶ ἐπισωρεύσας τοὺς ταξάτους 

τῶν θεμάτων καὶ τοὺς Θρακησιάνους καὶ ἑνώσας τοῖς τάγµασι τοὺς 

ὀπτιμάτους ἐποίησεν αὐτοὺς mz χιλιάδας. καὶ ἀπελθὼν ἐν τόπῳ 
λεγομένω τὰ 4ιβοσώρια ἐπέπεσεν αὐτοῖς ἀπερισαλπύγατως καὶ τρέψας 
αὐτοὺς ἐποίησε vixoc μέγα. καὶ μετὰ πολλῶν λαφύρων καὶ αἶχμα- 
λώτων ὑπέστρεψε δριαμβεύσας ἐν τῇ πόλει, καὶ ἕἔμπρακχτος εἰσελθὼν 
τὸν πύόλεμον τοῦτον ἐπωνόμασεν εὐγενῆ. ὡς μηδενὺς αὐτῷ ἀντιστάν- 

τος, μηδὲ σφαγῆς ἢ ἐκχύσεως Χριστιανῶν αἱμάτων γενομένης. 

18. . w. 4. €. 

Tovro τῷ ἔτει εἰσῆλθον κεφαλαὶ σπ΄ ἀπὺ ᾽4φρικῆς καὶ ἐπόμ- 
πευσαν ἐν Συρία. ὁ δὲ βασιλεὺς (e Λλύσας τὴν πρὺς τοὺς Βουλ- 

γάρους εἰρήνην ἐξώπλισε πάλιν στόλον πολύν. καὶ εἰσαγαγὼν εἰς 

αὐτὸν καβαλλαρικὺν χιλιάδας ιβ ἀπέλυσε τοὺς στρατηγοὺς τῶν πλωϊ- 

1 εἰς αὐτὸν om. y. — 92 usque ad Barnas Α. — 3 βόῖλαν codd. praeter c 
sine acc. c. — τζίγατον h. — 5 ἀλ]ήλους g. — Βούλγαροι y. — 6 κατὰ Ῥωμα- 

γίαν g. — 7 ἐπὶ τοῦτο Ἡ. — 10 τα] ig d. — v eodd. — 19 κύριο g κύρις 
rell. — βόϊλαν y. — πρός] εἰς y. — 13 Βερζιτίαν hx Βερζητίαν gy Verzitiam 
Α. — καὶ µεταστῆσαι — Βουλγαρίαν om. h. -- 17 ἐπέρασεν hx. -- φλάμουλα z 
φλάμονρα xy. -- ἀπολύσας δὲ ΠΔ καὶ ἀπολύσας x ἀπολύσας y. — 19 ἔπισο- 
ρέξας g. — ταξάτας g τάτους em. — 30 Θρακησιανούς df. — 21 x] «y g. — 
922 Λεγομένω τά] τὰ λεγόμενα g. — 4νθοσόρια y. — ἐπ᾽ αὐτοῖς y αὐτούς d. — 
ἀπερισαλπέκτως codd. praeter µ. — 928 μετὰ om. y. — 34 ἔμπραχτος em ἔμ- 
πρακτως Í ἐμπράκτως gx ἐμπράώμτους h. — 25 µηδενέ em. — 27 θ΄ om. ef. — 
80 πάλιν et xal om. g. — 81 καββαλλαρικόν g καβαλαρικόν d. — πλοϊμότων d 
πλωῖμων cg πλοΐμων h. 

692 B 
311 P 

À. M. 6266 
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63 B µάτων πάντας σὺν αὐτῷ. αὐτὸς δὲ φοβηθεὶς ἔμεινεν εἰς τὸ καβαλ- 

A«guxóv. εἰσελθόντων δὲ αὐτῶν ἕως τῆς Μεσημβρίας, καὶ ἀνέμου 
σφοδροῦ βορρᾶ πνεύσαντος, πάντα μικροῦ δεῖν συνετρίβησαν, καὶ 

πολλοὶ ἀπώλοντο" καὶ ὑπέστρεψε μηδὲν ποιήῄσας. ὁ δὲ Τελέριγος. 

ὁ κΌρις Βουλγαρίας, γνοὺς ὅτι ἐκ τῶν οἰκείων αὐτοῦ τὰς βουλὰς 

αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς µανθάνει. γράφει αὐτῷ, ὅτι “"βουλῆς εἰμι τοῦ ἐκ- 
φυγεῖν καὶ ἐλθεῖν πρός σε. ἀλλὰ πέµψον µοι λόγον ἀπαθείας µου, 
καὶ τίνας φίλους ἔχεις ἐνταῦθα, ἵνα Βαρρήσω αὐτοῖς, καὶ συνδρά- 

µωσί uoi" ὁ δὲ κουφύτητι ἔγραφεν αὐτῷ, κἀκεῖνος μαθὼν ἐκούρασε 
πάντας. ὕπερ ὀκούσας Κωνσταντῖνος πολλὰ τὰς πολιὰς αὐτοῦ ἔτιλλεν. 10 

σι 

A. M. 6261 Àé. κα. sg. {. 

Toóro τῷ ἔτει τῆς wy ἰὑνδικτιῶνος μηνὶ 4ὐγούστῳ ἐξῆλθεν ὁ 
βασιλεὺς Κωνσταντῖνος κατὰ Βουλγάρων. καὶ δεινῶς κατὸ τῶν 

σκελῶν δεηλότω πληγῇ ἀνθρακωθεὶς κἀντεῦθεν πυρετῷ σφοδροτάτῳ 

518 Ῥ καὶ ἰατροῖς ἀγνώστω δι. ὑπερβάλλουσαν ἔκκαυσιν συσχεθεὶς κατὰ 15 

τὴν ᾽άρκαδιούπολιν ὑπέστρεφεν, ἐπ ὤμων ἐν κραββάτῳ φερόµενος 

κατὰ τῶν ὑπηκόων. καὶ ἐλθὼν ἐν Σηλυμβρία καὶ ἐμπλωίσας Tj 
τοῦ Σεπτεμβρίου μηνὺς τῆς ιδ’ ἐνδικτιῶνος φθάσας ἐν τῷ Στρογγύλῳ 

καστελλίῳ οἰκτρῶς ἐν τῷ χελανδίω Ώνήσκει βοῶν καὶ λέγων, ὅτι 

ο B "fov ἔτι πυρὶ ἀσβέστω παρεδόθην. τήν τε ἁγίαν παρθένον καὶ 30 

Βεοτόκον ὑμνεῖσθαι ἐξαιτῶν ὁ ἄσπονδος αὐτῆς ἐχθρός. ἐβασίλευσε 

δὲ αὐτοκράτωρ μετὰ τὴν τοῦ πατρὺς αὐτοῦ τελευτὴν ἔτη Λδ’, μῆνας 
B, ἡμέρας xc. καὶ οὕτω κατέλυσε τὸν βίον αἵμασι πολλοῖς Χρι- 

στιανῶν μεμολυσμένος καὶ δαιμόνων ἐπικλήσεσι καὶ θυσίαις διωγμοῖς 

τε τῶν ἁγίων ἐκκλησιῶν καὶ τῆς ὀρθῆς τε καὶ ἀμωμήτου πίστεως 25 
ἔτι τε μοναχῶν ἀναιρέσεσι καὶ κοινώσεσι µοναστηρίων καὶ παντοίοις 

ὑπερακμάσας κακοῖς οὐχ ἧττον «{ιοκλητιανοῦ καὶ τῶν πάλαι τυράν- 
νων. ἐν δὲ τῷ αὐτῷ μηνὶ θνήσχει καὶ ᾽4βδελᾶς, Ó τῶν ᾽άράβων 
ἀρχήγός. οὗτοι oí δύο δεινότατοι θῆρες χρονίως καὶ κατὸ ταὐτὸ 
τὸ ἀνθρώπινον φῦλον κατανεµόµενοι τεθνήκασι Θεοῦ προνοία, καὶ 30 

1 καβαλαρικόν d καββαλλαρικόν g. — 2 ἐλθόντων g. — 4 Τελέριγος czA 
Τελέριχος dy Ζου. XV, 8. — ὕ κύριο g κύρις rell — αὐτοῦ om. y. — 

6 τοῦ om. y. — 8 ἔχεις qílovg dz. — 12 ὑἠνδικτιόνος h P rell. — 14 sinyn 
yÀ ὀργῇ xz — 16 ἐπ ouov g. — κραβάτω d κραβάττῳ c. — 17 Συ- 
ivnfoía emx Georg. Mon. p. 655 Συλυβρίᾳ h «Σιλυβρία g  Mronufoía, sed 
Μεση in lit. sec. m. f. — ἐμπλοΐσας hx ἐμπλοήσας y εὐπλοήσας g. — 

17 ιδ --18 τῆς om. h. — 18 τῆς om. f. — LÀ codd. — Στρογγυλῷ dg sine acc. 
c. — 19 xal οἰκερῶς g. — 19 βοῶν--50 παρεδόθην om. em. — 30 τε om. h. 
— 91 ó ἀσπόνδως Í ὡς ἄσπονδος g. — 36 κοινώσεσι] violationibus À ποινώ- 
σει Codd. — 38 praeterea eodem anno et eodem mense A. — Αβδελάς cem 
βδελας d ᾽᾿Αβδελλᾶς f ᾿βδελλας h. — 39 κατ αὐτὸ Xz κατ αὐτῶν y. — 
30 κατατεμνόµενοι d. 
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κρατοῦσι 4έων καὶ Μαδί, οἱ υἱοὶ αὐτῶν. τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει καὶ Ó 
τῶν 4ογγιβάρδων ῥὴξ Θεόδοτος ἐν τῇ βασιλίδι ἐληλυθὼς πόλει τῷ 

βασιλεῖ προσέφυγεν. 

Κόσμου Τῆς Θείας  Ῥωμαίων Αράβων Ῥώμης  Κωνσταντ. A. M. 0308 
5. frm σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὺς  ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

sein. Fry ψξη’. Atov Mai ᾿Αδριανὺς Νικήτας 
| ἔτη £f. ἔτη 9’. Fry xf. ἔτη ιδ’. 

α΄. e. P. ua. 

Τούτω τῷ ἔτει ἀποστείλας Μαδὶ τὺν ᾽4βασβαλὶ κατὰ ᾿Ῥωμανίας 
10 μετὸ δυνάµεως πολλῆς. ἤνοιξε τὸ σπήλαιον τὺ ἐπιλεγόμενον Κάσιν 

ἀπὺ x«xvob, καὶ λαβὼν τοὺς ἐν αὐτῷ αἰχμαλώτους ὑπέστρεφεν. ῥὁ 69 n 

δὲ βασιλεὺς 4έων ἤρξατο ἁπλοῦσθαι εἰς τὰ καταλειφθέντα αὐτῷ 
ὑπὺ τοῦ πατρὺς χρήματα καὶ ἐξευμενίσατο τὸν Λλαὺν καὶ τοὺς ἐν τῇ 
πύλει' καὶ ἔδοξεν εὐσεβὴς εἶναι πρὺς ὀλίγον χρόνον καὶ φίλος τῆς 

15 ἁγίας Θεοτόκου καὶ τῶν μοναχῶν: ὕθδεν καὶ µητροπολίτς ἐκ τῶν 

ἀῤῥάδων ἐν τοῖς πρωτίστοις δρύνοις προεβάλετο" στρατεύματά τε 

ἐποίησε κατὰ θέμα πολλὰ καὶ τὰ τάγματα ἐπηύξησεν' ὕθεν κινη- 

θέντες οἱ τῶν δεµάτων ἄρχοντες εἰσῆλθον πάντες σὺν πολλῷ πλήθει 
λαοῦ αἰτούμενοι Κωνσταντῖνον τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς βασιλέα. ὁ δέ στο 5 

50 ὡς ἔθος τοῖς βασιλεῦσιν, ἀντεδήλου αὐτοῖς, ὅτι 6 υἱός µου povo- 

γενής uoc ἐστιν, καὶ φοβοῦμαι τοῦτο ποιῆσαι, μήπως συμβῇ µοι TO 

ἀνθρώπινον, καὶ νηπίου αὐτοῦ ὄντος Θανατώσητε αὐτὺν καὶ ἄλλον 

προβάλησθε. οἳ δὲ μεθ ὕρκων ὡμολόγουν πληροφορεῖν αὐτὸν μὴ 

βασιλευθῆναι ἐκτὺς τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰ καὶ Βανεῖν αὐτὸν Θελήσῃ ὁ 
20 956g. τοῦτο δὲ ἀπὺ τῆς κυριακῆς τῶν «ov ἕως τῆς μεγάλης 

πέµπτης τοῦ λαοῦ ἐνοχλοῦντος καὶ ἐν τῷ ἱπποδρομίω σωρευοµένου 

καὶ αἰτουμένου, τῇ &yíg παρασκευῇ ἐκέλευσεν ὀμόσαι αὐτούς. καὶ 
ὤμοσε πᾶς ὁ λαὺς εἰς τὰ τίµια καὶ ζωοποιὰ ξύλα. oi τε τῶν θεµά- ow n 

των καὶ τῆς συγκλήτου καὶ τῶν ἔδω ταγμάτων καὶ τῶν πολιτῶν 
30 πάντων καὶ ἐργαστηριακῶν., τοῦ μὴ δέξασθαι βασιλέα ἐκτὸς 4έοντος 

καὶ Κωνσταντίνου καὶ τοῦ σπέρματος αὐτῶν, καὶ ἐποίησαν ἔγγραφα - 
καθὼς ὤμοσαν ἰδιόχειρα αὐτῶν": καὶ τῇ ἐπαύριον. ἤ τις ἦν τὸ ἅγιον 

σάῤβατον, ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς εἰς TO τριβουνάλιον τῶν (9 ἀκουβί- 

I σι 

1 Μαδίς h. — oí om. yz. — αὐτοῦ ο. — καὶ om. f. — 2 βασιλευούσῃ g. 
— 6* Madi Α )Μαδίς cemz ἸΜαδής f. — 8^ ἕ om. ef. — 9 ἀποστέλλει — καὶ 
ἤνοιξε y. — Αβασβαλή g Βασβαλί f. — 10 Κάπνισιν Combefis. — 12 κατα- 
Ἰηφθέντα hy. — 18 τοὺς iv τέλει} tam optimates quam populum Α. — 
16 ἁγίας om. z. — μοναχῶν] ἁγίων h. — 16 ἀβάδων chy. — πρωτείοις em. — 
προεβάλλετο g. — 17 τὰ om. gy. — et ordines in urbe amplificavit A. — ὅθεν 
Om. y. — 92 θανατώσετε y. — 93 προβάλεσθε em προβάλεσθαι h προβάλ- 

. AseÜs g προβάλλεσθαι f. — μεθ Ogxov h μετ ὄρκων em. — ὡμολόγουν om. 
α. — 24 αὐτῷ g. — θελήσει yz. — 25 τῆς κυρ. τῆς βαϊοφέρου y. — 36 τοῦ 
1αοῦ ivoyl. καὶ om. y. — ἱπποδρομείῳ xy. — 80 καὶ τῶν ἐργαστ. h. 

ΤΗΕΟΡΠΑΝΙΗ CHRON. L, 29 
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των καὶ προεβάλετο νοβελίσιμον Εὐδόκιμον, τὺν ἀδελφὺν αὐτοῦ. 

τὺν γὰρ ᾿4νθιμον ζῶν Ó πατὴρ προεβάλετο. καὶ προῆλθεν ὁ βασι- 
λεὺς σὺν τοῖς δυσὶ καίσαρσι καὶ τρισὶ νοβελισίμοις καὶ τῷ νέω 
Κωνσταντίνῳ εἰς τὴν μεγάλην ἐκκλησίαν, καὶ ὑπαλλάξας τὴν ἐν- 
δυτήν, ὡς ἔθος ἐστὶ τοῖς βασιλεῦσιν, ἀνῆλθεν ἐν τῷ ἄμβωνι 
σὺν τῷ υἱῷ αὐτοῦ καὶ τῷ πατριάρχῃ. καὶ εἰσελθὼν πᾶς ὁ λαὺς 
ἀπέθεντο τὰ ἔγγραφα αὐτῶν ἐν τῇ ἁγία τραπέζῃ. ὁ δὲ βασιλεὺς 

διελάλησεν οὕτως" ""ἐδού, ἀδελφοί, τὴν αἴτησιν ὑμῶν πληρῶ καὶ 
δωροῦμαι ὑμῖν τὸν υἱόν µου εἰς βασιλέα. ἰδοὺ ἐκ τῆς ἐκκλησίας 
καὶ τῆς χειρὺς τοῦ Χριστοῦ αὐτὸν παραλαμβάνετε.” οἳ δὲ µεγάλῃ 
Tjj φωνῇ ἐβόησαν. λέγοντες: "&vrupóvgoov ἡμᾶς, ví: τοῦ 0500, ὅτι 
ἐκ τῆς χειρός σου παραλαμβάνομεν τὺν κῦριν Κωνσταντῖνον βασιλέα 

τοῦ φυλάττειν αὐτὺν καὶ ὑπεραποθνήσκειν αὐτοῦ. καὶ τῇ ἐπαύ- 

ριον, ἥτις ἦν ἡ µεγάλη κυριακὴ τοῦ πάσχα, {μηνὶ ᾽Απριλλίω xÓ » 

ἐνδικτιῶνος ιδ’, ὥρα αὐγῆς., ἐξελθὼν ὁ βασιλεὺς σὺν τῷ πατριάρχῃ 
ἐν τῷ ἱπποδρομίω, καὶ ἐνεχθέντος ἀντιμισσίου, παντὸς τοῦ Λαοῦ 
ὁρῶντος. ἐποίησεν ὁ πατριάρχης τὴν εὐχήν., καὶ ἔστεψεν ὁ βασιλεὺς 
τὺν υἱὸν αὐτοῦ": καὶ οὕτω προῆλθον ἐν τῇ µεγάλῃ ἐκκλησίᾳ o δύο 
βασιλεῖς σὺν τοῖς δυσὶ καίσαρσι καὶ τρισὶ νοβελισίμοι. προῆλθε 

δὲ καὶ T βασίλισσα Εἰρήνη μετὰ τὸ προελθεῖν τοὺς βασιλεῖς ὄψι- 
κευομένη ὑπὸ τῶν σκήπτρων διὰ τῶν σχολῶν, καὶ ἀνῆλθε διὰ τοῦ 
ἀναβασίου τῆς Χαλκῆς εἰς τὰ κατηχούµενα τῆς ἐκκλησίας μὴ ἐξ- 

ελθοῦσα εἰς τὴν µέσην τοῦ ἐμβόλου. τῷ δὲ Μαΐῳ μηνὶ τῆς αὐτῆς 

ὑνδικτιῶνος διεβλήθη Νικηφόρος, ὁ καῖσαρ καὶ ἀδελφὺς τοῦ βασι- 
λέως, τῷ βασιλεῖ ὡς ἐπιβουλὴν σκευάζων κατ αὐτοῦ μετὰ σπαθα- 

ρίων τινῶν καὶ στρατόρων καὶ ἑτέρων βασιλικῶν ἀνθρώπων": καὶ 

ποιήσας 6 βασιλεὺς σιλέντιον ἐν τῇ Μαγναύρα ἀνέθετο τῷ Λαῷ τὰ 

περὶ αὐτοῦ ῥηθέντα. οἱ δὲ ὁμοθυμαδὺν ἀνεβόησαν τοῦ παραστα- 
λῆναι ἀμφοτέρους ἐκ τοῦ uécov, μὴ µνησθέντες οἱ ἀεὶ ἐπίορκοι ἃ 
ὤμοσαν τῷ πατρὶ αὐτῶν, μὴ καταδέχεσθαι μετὰ θάνατον αὐτοῦ 
ἀδικηθῆναι và τέκνα αὐτοῦ. ὁ δὲ βασιλεὺς τοὺς μὲν νεωτερίσαντας 

1 προεβάλλετο g ilem v. 9. — νοβελίσιμον h νοβελήσιμον fgx νοβελήσιον 
em. — 3 δυσέ] reliquis A. --- νοβελισίμοις (om. τρισὶ) g τρισὶν ὀβελισίμοις h 
τρισὶ νοβελησίμοις επικ τρισὶν ὀβελησίμοις f. — 8 ὑμῶν om. y. — 10 καὶ ἐκ 
τῆς p. f. — 11 ἀνεβόησαν d. — 14 μηνὶ Απριλλίῳ κδ add, ex A om. codd. — 

à ó . ; 
15 ἐν ιδ" dy ιδ ἐν cz, — 16 (xmoógoutío xy. — ἀντμισσίου ἆ ἀντιμισίου cz. 
— 17 ἐποίησεν εὐχὴν Ó marg. z. — 18 προηλθεν g. — 19 τρισὶν ὀβελισίμοις h 
τρισὶ νοβελησίµοις emx τρισὶν ὀβελησίμοις fg. — 30 ὀψηκευομένη h ówixev- 

ó ς 
µένη m. — 99 Catechumenia A. — 34 /v codd. — καίσαρ dhy. — 36 ἑτέρων 
om. g. — 21 σηλέντιον bh. — 98 περὶ αὐτῶν c. — τοῦ om. x. — 80. 81 ἄδικη- 
Φῆναι τὰ τέκνα αὐτοῦ μετὰ 8. αὐτοῦ κ. 

15 

25 

30 
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δείρας τε καὶ κουρεύσας ἐξώρισεν εἰς Χερσῶνα καὶ τὰ κλίματα ὑπὸ 

παραφυλακὴν καὶ ἀσφάλειαν. 

B. B. «-. B. A. M. 6269 

Toro τῷ ἔτει εἰσῆλθε Θουμάμας ὁ τοῦ Βάκα εἰς Ῥωμανίαν 99 9 
καὶ λαβὼν αἰχμαλωσίαν ὑπέστρεψεν. καὶ προσέφυγε Τελέριγος, ὁ 

τῶν Βουλγάρων κύριος, εἰς τὸν βασιλέα" καὶ ἐποίησεν αὐτὸν πατρί- 
κιον ζεύξας αὐτῷ καὶ τὴν τῆς γυναικὺς αὐτοῦ Εἰρήνης ἐξαδέλφην. 

«δεξάµενος δὲ αὐτὸν βαπτισθέντα ἐκ τῆς ἁγίας κολυµβήΏρας µεγάλως 

αὐτὸν ἐτίμησε καὶ ἠγάπησεν. 

-- v' 

ιο γ. y- 9'. w. A. M. 6270 

Tovro τῷ ἔτει ἐκάθισε Θουµάµας εἰς τὸ «άβεκον καὶ &GraGía- 
σεν. 4έων δὲ ὁ βασιλεὺς ἀπέλυσε τὰ στρατεύματα τῶν “Ρωμαίων, 
καὶ εἰσῆλθον ἐν Συρία χιλιάδες ϱ', ὧν ἡγοῦντο Μιχαὴλ ὁ 4αχανο- 
ὁράκων τῶν Θρακησίων. καὶ ᾽άρτάνασδος ὁ ᾽άρμένιος τῶν ἀνατολι- 

15 κῶν, καὶ Τατζάτης τῶν Βουκελλαρίων καὶ Καριστερότζης τῶν ᾿4ρ- 
µενιάκων. καὶ Γρηγόριος ὁ τοῦ Μουσουλακίου τῶν Ὀψικιάνων, καὶ 

ἐκύκλωσαν τὴν Γερμανίκειαν. καὶ ἦν ἐκεῖ Ἰσβααλί, 6 Βεῖος τοῦ Μαδί, 

καὶ éA«fov πάσας τὰς καµήλους αὐτοῦ, καὶ ἤμελλον παραλαμβάνειν 
καὶ τὴν Γερμανίκειαν. εἰ μὴ διὰ δώρων ἔπεισε τὺν 4αχανοδράκοντα 

20 ὁ Ἰσβααλί, καὶ ἀνεχώρησε τοῦ κάστρου καὶ ἐξῆλθεν εἰς πραῖδαν τῆς 
χώρας, καὶ αἰχμαλωτεύσας τοὺς αἰρετικοὺς Ιακωβίας Σύρους πάλιν 

ὑπέστρεψεν ἐν τῷ κάστρω. καὶ πέµψας Θουμάµας στρατὺν ἐκ τοῦ 
Zaféxov καὶ ἀμηράδας. ἐπολέμησαν μετὰ τῶν ᾿Ρωμαίων. καὶ ἔπεσον o» B 

πέντε ἀμηράδες καὶ δύο χιλιάδες "άραβες, ὥς φασιν' καὶ τῇ παρα- 

οὗ σκευῇ ὑπέστρεψαν. ἦσαν γὰρ εἰσελθόντες τῇ κυριακῇ. ὁ δὲ βασι- 
λεὺς ποιήσας Μαϊουμᾶν ἐν Σοφιαναῖς ἐκάθισεν ἐπὶ σένζου μετὰ τοῦ 

υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ οὕτως ἐθριάμβευσαν oí στρατηγοὶ τὰ ἐπινίκια. 

- - 

1 τε om. dm. — sig Χερσῶνα καὶ τὰ κλίματα xÀ εἰς Χερσῶνα τοῖς κλί- 
µασιν y εἰς Χερσῶνος τὰ κλίματα z. — δ ιβ] τη f. — 4 Θουμόάμας em. Θου- 
µαμας sine acc. c. Θουμανάς f. Θουμανᾶς (v pr. m. corr. ez µ et Θου pr. m. 
in lit.) d Οὐτθμᾶς ᾳ Οὐτθμάς h. — Βάκα y Κάκα xz. — ὕ Τελέριγος dA 
Τελέγυρος cy Τέλερος z. — 7 τὴν om. f; — 8 ἐκ om. y. — 11 Θουμάμας y 
Θουμαμᾶς d Θουμαμας sine acc. ο Οὐτθμᾶς ᾳ Οὐτθμάς h. Ithimamas A. — 
τό] τά em. — Φαβέκον em. — 12 ἀπέστειλε y. — 14 τῶν Θρᾳκησίων--- 15 τῶν 
᾽Αρμενιάκων om. f. — 14 Αρτάβαστος h. — ὁ ante Αρμένιος ori, g. — 15 Τωτζ. 
ὁ τῶν emz. — Κριστερότζης em Καρτερότζης d Basterotzes A. — ΙΤ Γερμα- 
νικεῖαν €. Γερμανύκιαν em, — 17 καὶ qj» —19 Γερμανίκειαν 0m. g. — 11 Ισβααλέ 
Om. d. — 19 xal om. h. — Γερμανικίαν f, — 20 Ἰσβαλέ em Bacfalí d. — 
πραϊδα y. — 30. 21 τῆς χώρας] τοῦ κάστρου c om. d. — 31 τοὺς Ἰακωβίτας 
αἰρετικοὺς Σύρους y. — 33 εἰς τὸ κάστρον x. — Θουμάμας ce Θουμαμᾶς d 
Ὀδουμάμας f Ἰθουμάμας mA Οὗὐτθμᾶς ᾳ Οὐτθμάς h. — 38 4αβέκου A cf. 
v. 11 «εβέκου (-κοῦ c) codd. — ἐπολέμησεν z. — 34 δύο] sex A. — 26 ἐλ- 
Θόντες d. -— 26 μαϊμάν em. — σένζου z σέντεζου x et ut vid. f σένσου em. 
— 97 oí σερατηγοί] τῶν σαρακινῶν c om. d. 
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ἐπέρασε δὲ καὶ τοὺς αἱρετικοὺς Σύρους ἐν τῇ Θράκῃ καὶ κατώκισεν 
αὐτοὺς ἐκεῖ. 

δ. 49. ἑ. X. 

Τούτω τῷ ἔτει θυμωθεὶς ὁ τῶν ᾽4ράβων ἀρχηγὺς ἸΜαδὶ πέμπει 
τὸν ᾿4σαν μετὸ δυνάµεως πολλῆς ἸΜαυροφόρων τε καὶ τῶν τῆς ! 

Συρίας καὶ Μεσοποταμίας, καὶ κατῆλΏεν ἕως τοῦ «4ορυλαίου. ὃ δὲ 
βασιλεὺς διετάξατο τοῖς στρατηγοῖς μὴ πολεμῆσαι αὐτοὺς δηµόσιον 

πύλεμον, ἀλλ ἀσφαλίσασθαι τὰ κάστρα καὶ λαὺν εἰσενεγκεῖν πρὺς : 
παραφυλακὴν αὐτῶν, ἀπολύσας καὶ ἄρχοντας μεγάλους κατὰ κάστρον. 
αὐτοὺς δὲ ἐπᾶραι ἐπιλέκτους στρατιώτας ἀνὰ τριῶν χιλιάδων καὶ παρα- 

κολουθεἴν αὐτοῖς πρὺς τὸ μὴ σκορπίσαι κοῦρσα καὶ προκαίειν πυρὶ τάς 

τε νομὰς τῶν ἀλόγων, καὶ εἴπου εὑρίσκοιτο δαπάνη. καθεσθέντων δὲ 
αὐτῶν ἐν τῷ «Πορυλαίῳ ἡμέρας uw καὶ λειφθέντων αὐτῶν τὰ πρὺς 

τὴν χρείαν. ἐπτώχευσων τὰ ἄλογα αὐτῶν" καὶ πολλὴ ἅλωσις ἐγένετο 
εἰς αὐτά. καὶ ὑποστρέφοντες παρεκάθισαν TO Augur ἡμέραν μίαν, 
καὶ ἰδόντες αὐτὺ ὠχυρωμένον καὶ πολλὴν ἐξόπλισιν ἔχον ὑπέστρεφαν 
μηδὲν ἀνύσαντες. 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Παῦλος fry "y, 
£. 4. ad. 4, 

Tovro τῷ ἔτει ἔρχεται Maé, ὁ τῶν ᾿άράβων ἀρχηγός. εἰς τὺ 
«4άῤεκον μετὰ πολλῆς δυνάµεως καὶ ἐξοπλίσεως καὶ ἀποστέλλει τὺν 
υίὸν αὐτοῦ ᾽4αρὼν ἐπὶ τὴν ᾿Ῥωμανίαν, καὶ αὐτὸς ὑποστρέφει ἐπὶ 
τὴν ἁγίαν πόλιν. καὶ πέµπει Μουχεσίαν. Ζηλωτὴν Asyóusvov, καὶ 
δίδει αὐτῷ ἐξουσίαν ἀποστατεῖν τοὺς δούλους τῶν Χριστιανῶν καὶ 

ἐρημοῦν τὰς ἁγίας ἐκκλησίας' καὶ ἔρχεται ἕως Εμέσης καὶ ἐπαγγέλ- 
λεται μὴ ἀναγκάζειν εἰ μὴ τοὺς ἀπὺ ἀπίστων εἰς τὸ µαγαρίσαι, ἕως 

ἂν ἐφανερώθησαν οἱ ᾿Εβραϊοι καὶ Χριστιανοί. καὶ εὐθέως ἤρξατο 
ἀθέως βασανίχειν, ὡς οὐδὲ 4υσίας καὶ ᾽γρικόλαός ποτε, καὶ πολλοὺς 
ἀπώλεσεν. γυναῖκες δὲ ἐνίκησαν αὐτοῦ τὴν µανίαν χάριτι Χριστοῦ 

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ αὐταὶ νουβίτισσαι, ἡ τοῦ ἀρχιδιάκονος Εμέσης, 
καὶ ἡ τοῦ υἱοῦ τοῦ 'Ησαΐου, πολλὰ βασανισθεῖσαι καὶ μὴ ὑπείξασαι 
Tjj ἀσεβεία. ἀπὺ γὰρ χιλιάδος βουνεύρων Λλαβοῦσαι καὶ ἄλλων 

1 κατῴκησεν codd. — 8 ιδ] 9 c « f. — 4 Μαδή i. — 5 σαν g sine 
acc, €. — 6 Z4egviaíov d. — 1 αὐτούς] αὐτόν x. — 8. 9 πρὸς φυ]ακήν h εἰς 
φυ]ακήν x. — 9 ἀποι. δὲ καέ h. -- 10 ἐπιλέκους στρατιώτας om. g. — 
11 αὐτούς d. — κοῦρσον g. — 12 εὑρίσκετο y. — 18 τε] if ο, ---ᾖηφθέντων 
y. — 15 ὑποστρέφοντες xz ὑποσερέψαντες y. — Αμώριον g. — 16 ὀχυρωμέ- 
vov yz. — t. 18 om. h. — 19 εἰ. &'. &. τα ο. — 21 ὠύβεκον κ dvofQexrov 
(vos. f) y. — 29 τὴν om. d. — 38 Μαχεσίαν g Mucthesian vel Muchthesian 
Α. — 94 αὐτοῦ h. — 27 oí Χριστ. h. — 38 ὡς] οὓς g. — 30 αὗται g. — 
φουβήτισσαι { νουβίτησαι h. — ἀρχιδιακόνου d. — 31 τοῦ 'Ho.] αὐτοῦ Hoafov z. 
— ὑπήρξασαι em. — 32 ἀπό] ava? — χιλίων d  « c. 
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πολλῶν κολαστηρίων πειραθεῖσαι τὸν στέφανον τῆς νίκης παρὰ 

Χριστοῦ ἐκομίσαντο. ἔφθασε δὲ καὶ ἕως «{αμασκοῦ καὶ πολλὰς Éx- 
κλησίας ἠρήμωσε μὴ προσχὼν τῷ δοθέντι λόγω τοῖς Χριστιανοῖς 

ὑπὺ τῶν ᾽4ράβων. τῇ δὲ ς΄ τοῦ Φεβρουαρίου μηνὺς τῆς γ΄ ὑνδικτιῶνος 

ἡμέρα κυριακῇ τῆς Τυροφάγου τέθνηκε Νικήτας ὁ ἀπὺ Σκλάβων 
εὐνοῦχος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. καὶ τῇ δευτέρα κυριακῇ 

τῶν νηστειῶν Παῦλος ὁ τίµιος,. ἀναγνώστης ὑπάρχων. Κύπριος τῷ 

γένει, λόγω καὶ πράξει διαλάµπων, μετὰ πολλὴν παραίτησιν διὰ τὴν 

κρατοῦσαν αἴρεσιν βία πολλῇ Χχειροτονεῖται πατριάρχης Κωνσταντι- 

νουπόλεως. τῇ δὲ µέσῃ ἑβδομάδι τῶν νηστειῶν ἐκρατήθη Ἰάκωβος 
πρωτοσπαθάριος καὶ Παπίας καὶ Στρατήγιος καὶ Θεοφάνης οἱ xov- 
βικουλάριοι καὶ παρακοιµώμενοι, 4έων τε καὶ Θωμᾶς. κουβικουλά- 

ριοι καὶ οὗτοι. σὺν καὶ ἑτέροις εὐλαβέσιν ἀνδράσιν ὡς προσκυνοῦντες 

τὸς [ἁγίας καὶ] σεπτὰς εἰκόνας. τότε ἀπογυμνώσας τὴν ἑαυτοῦ 

ἐγκεκρυμμένην κακίαν 4έων, ὃ τοῦ διώκτου víóc, τούτους ἀνηλεῶς 
δείρας τε καὶ κουρεύσας διὰ τῆς Μέσης τε δεδεµένους πομπεῦσαι 

ποιήσας εἰ TO πραιτώριον ἀπέκλεισεν, ἐν olg καὶ ἀποθνήσκει ὃ 
προρρηθεὶς Θεοφάνης ὁμολογητὴς γενόμενος καὶ τὸν στέφανον τοῦ 

μαρτυρίου κομισάµενος" of δὲ λοιποὶ πάντες μετὰ τὴν τούτου τελευ- 
τὴν δόκιμοι μοναχοὶ ἀνεδείχθησαν. ὁ δὲ ᾽4αρὼν εἰσελθὼν εἰς o 
τῶν ᾽ρμενιάκων Βέμα παρεκάθισε r0 Σημαλοῦος κάστρον ὕλον τὸ 
θέρος καὶ τῷ Σεπτεμβρίῳω μηνὶ παρέλαβεν αὐτὺ ὑπὺ λόγον. ἦν δὲ 
πέµψας τὺν Θουμάμαν ἐπὶ ᾿σίαν μετὰ ν΄ χιλιάδων, καὶ συναντήσας 
Μιχαὴλ 6 4αχανοδράκων κούρσῳ αὐτοῦ μικρῷ ἐπολέμησεν αὐτὸ καὶ 
ἔκτεινε τὸν ἀδελφὺν τοῦ Θουμάμα. τῇ δὲ η΄ τοῦ Σεπτεμβρίου μηνὸς 
τῆς Ó' ὑνδικτιῶνος τέθνηκε 4έων. ὁ υἱὸς Κωνσταντίνου, τρόπω 

τοιούτω. Λλιθομανὴς ὑπάρχων λίαν ἠράσθη τοῦ στέµµατος τῆς µε- 
γάλης ἐκκλησίας καὶ λαβὼν ἐφύρεσεν αὐτό. καὶ ἐξῆλθον ἄνθρακες 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ληφθεὶς σφοδρῶ πυρετῷ τέθνηκε βασι- 
λεύσας ον ἓξ ἡμέρας ἔτη πέντε. 

1 EET y πειρασθεῖσαι z κολασθεῖσαι ο πεῖραν - d. — 

8 ἐρήμωσε yz. — τῷ om. f. — Φευρουαρίου dfmz. — 4 y] vy g. — m codd. 
item v. 26. — 5 τῆς τυροφάγου om. x. — Νικήτας] εὐνοῦχος g om. m. — Zxla- 
Bà» f. — 11 Παππίας g. — Θεοφάνιος cy ttem v. 18, — of κουβικονλάριοι yA ὁ 
κουβικουλάριος xz — 19 καὶ παρακ. — κουβικουλάριοι om. y. — παρακοιμώμενοι 
À παρακοιμώμενος xz. — 18 καὶ ante ἑτέροις om. h. — 14 ἁγίας καὶ om, yA. — 
16 τε om. y. — καὶ διὰ τῆς M. δεδ. d. — τε om. f, — πομπεῦσαι om, h. — 
17 ἐν à d. — 19 πάντες om. x. — 20 Ααρῶν gy. — 921 παρεκ. elg τὸ yz. — 
Σηµαλούος Í Σιµαλούος d. — 92 ὑπὸ λόγου g. — 38 Govutpav y Θουμαμᾶν d 
Θουµαµαν sine acc, c. Οὐτθμᾶν z Thumaman Α. — 34 αὐτό] αὐτῷ g. — 
25 τοῦ] αὐτοῦ z. — Θουμάμα y Θουμαμᾶ d Θουμαμα sine acc. c. Οὐτθμᾶν z 
Theumamae Α, — 36 τὴς om. f. — ὅ] ιδ d. — 97 τοιῷῶδε g. — 30 ἡμέρας xA 
μήνας yi. 
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A. M. 6418 Κόσμου — Tác θείας "Ῥωμαίων βασιλεὺς ᾽ράβων  Ῥώμης  Κωνσταντ. 

του B 

ἔτη σαρκώσεως Κωνσταντῖνος ἀρχηγὸς ἐπίόκοπος  ἐπίόκοπος 
«κσογ.  ἔτη woy. σὺν τῇ μητρὶ αὐτοῦ Μαδὶ  ᾿Αδριανὺς Παῦλος 

ἔτη d, ἔτη 9. — Em κζ’. ἔτη &. 
hv ow. g. ιβ. β. 

Τούτῳ τῷ ἔτει Εἰρήνη ἡ εὐσεβεστάτη ἅμα τῷ υἱῷ αὐτῆς Κων- 

σταντίνῳω παραδόξως δεόθεν τὴν βασιλείαν ἐγχειρίξεται μηνὶ Σεπτεμ- 

βρίω η’. ἰνδικτιῶνος ὅ’., ὡς ἂν δαυμαστωθῇ ὁ θεὺς καὶ ἐν τούτῳ διὰ 
γυναικὺς χήρας καὶ παιδὺς ὀρφανοῦ μέλλων καθαέρειν τὴν ἄμετρον 

κατ᾽ αὐτοῦ καὶ τῶν αὐτοῦ θεραπόντων δυσσέβειαν καὶ πασῶν τῶν 
ἐκκλησιῶν τυραννίδα τοῦ Ozroucyov Κωνσταντίνου, ὡς πάλαι τοῦ 

διαβόλου τῇ ἀσθενείαᾳ τῶν ἁλιέων καὶ ὀγραμμότων. μετὰ δὲ μ΄ 
ἡμέρας τοῦ κρατῆσαι αὐτήν., τοῦ υἱοῦ αὐτῆς δεκαετοῦς ὑπάρχοντος, 

συμβούλιον ποιήσαντές τινες τῶν ἐν τέλει ἠθέλησαν ἐξαγαγεῖν Νι- 
^ κηφόρον. τὺν ἀπὸ καισάρων., καὶ στῆσαι εἰς βασιλέα. διαγνωσθείσης 

104 B 

δὲ τῆς ὑποθέσεως, ἐκρατήθησαν Γρηγόριος, ὁ λογοθέτης τοῦ δρό- 
µου. καὶ Βάρδας, ὅ ποτε στρατηγὺς τῶν ᾽άρμενιάκων, Κωνσταντῖνός 

vt, ὁ τοῦ βικαρίου σπαθάριός καὶ δοµέστικος τῶν ἐκσκουβιτόρων, 
καὶ Θεοφύλακτος, ὁ τοῦ 'Ῥαγγαβέ. δρουγγάριος τῆς «4ωδεκανήσου. 
καὶ πολλοὶ ἕτεροι' οὓς δείρασα καὶ κουρεύσασα ἐξώρισεν εἰς ὅδια- 
φόρους τόπους. τοὺς δὲ ἀνδραδέλφους αὐτῆς καίσαράς τε καὶ νοβε- 

λισίµους ἀποκείρασα [ερατεῦσαι καὶ μεταδοῦναι τῷ λαῷ πεποίηκεν 

ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως, ἐν ᾗ καὶ προελθοῦσα βασιλι- 

κῶς δηµοσίᾳ σὺν τῷ παιδὶ προσήνεγκε τῇ ἐκκλησίᾳ τὺ ὑπὺ τοῦ 
ἀνδρὸς αὐτῆς ἀρθὲν στέµµα ἐπικαλλωπισθὲν διὸ μαργαριτῶν. προ- 

εβάλετο δὲ ᾿Ελπίδιον τὸν πατρίκιον στρατηγὺν ἐν Σικελία. ὡς καὶ 
προστρατηγήσαντα τῶν ἐκεῖσε. καὶ ἀπέλυσε τῷ Φεβρουαρίῳ µηνέ. 
ἐν δὲ τῷ ᾽Απριλλίω μηνὶ τε διεβλήθη ὁ αὐτὺς Ἐλπίδιος, ὡς τὰ τῶν 
καισάρων qoovóv, καὶ ἀποστείλασα Θεόφιλον τὺν σπαθάριον παρ- 

ήγγειλεν, ἵνα συντόμως ἁρπάσῃ καὶ φέρῃ αὐτόν. τοῦ δὲ ἀπελθόντος 

οὐκ ἀπέδωκαν αὐτὸν o( Σικελοί. ἡ δὲ τὴν τούτου γυναῖκα δείρασα 

v. 1*-- 5* om. Ἡ. — 3? σὺν Εἰρήνῃ τῇ µ. h. — αὐτοῦ om. ο. — v. 5 om. 
g. — δν ια cy. — Ἱ Φεύθεν om.h. — µ. Σεπτεµβρ. y ehmA s om. fgx. — 

8 d codd. — 14 d. — ὁ om. ez. — 9 καθαιρεῖν h. — 13 ἡμερῶν em. — 
15 τὸν om. επι τῶν f. — 16 ἐκρατήθη c. — ὁ τοῦ doóuov λογοθέτης em. τοῦ 

δρ. 6 λογοθέτης fz. — 18 ἐκσκουβίτων cy ἐξκουβιτ. g. — 19 Ῥαγγαδέ g. — 
δρογγάριος d. — 91 νοβελησίµους codd. — 98 τῆς om. g. — 95 pulcherrime 
fabrefactum et pretiosis lapidibus venustatum A. — προεβάλλετο z. — 26 δὲ 
καὶ Ἐλπίδ. y. — iv Σικελλία g Σικελίας c. — ὃς em ὡς sec. m. im lit. f. — 
927 πρωστρατηγήσαντα y πρῶτον στρατηγήσαντα XY. — τῶν Om. z. — Orvgova- 
e/o demz. — 39 ἀποστείλας cem. — ἀποστ. σπαθάριον Θεόφιλον g. — 30 φέρει 
dfhm. — 31 ἐπέδωκαν xy. — Σικελλοί g Σεκελοέ m. — ἡ] of c. 
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καὶ κουρεύσασα σὺν roig víoig τῷ πραιτωρίω. παρέπεμψε φυλάτ- 
τεσθαι. τῷ δὲ Ἰουνίω μηνὶ ἀπέστειλε πάντα và περατικᾶ θέµατα 

εἰς τὰς κλεισούρας φυλάττειν καὶ ἐπιτηρεῖν τὴν ἔξοδον τῶν ᾽4ράβων, 

ἐπιστήσασα αὐτοῖς κεφαλὴν Ιωάννην τὸν σακελλάριον. εὐνοῦχον 

ὄντα καὶ οὐκειακὺν αὐτῆς. Ó δὲ Μαδὶ ἀπέστειλε Κεβὴρ μετὸ δυνά- 
µεως πολλῆς, καὶ συναντῶσιν ἀλλήλοις ἐν τόπῳω λεγομένῳ Μήλα. 

καὶ κροτηθέντος πολέμου, ἠττῶνται oí "4ραβες, καὶ κτείνονται ἐξ 
αὐτῶν πολλοί, καὶ ὑπέστρεψαν uer! αἰσχύνης. ἤρξαντο δὲ o( εὖσε- 
βεῖς παρρησιάξεσθαι., καὶ Ó λόγος τοῦ Θεοῦ πλατύνεσθαι, καὶ οἱ 

10 Θέλοντες σωθῆναι ἀκωλύτως ἀποτάσσεσθαι, καὶ ἡ δοξολογία τοῦ 

δεοῦ ὑψοῦσθαι, καὶ τὰ μοναστήρια ἀναρρύεσθαι., καὶ πᾶν ἀγαθὸν 

φανεροῦσθαι. ἐν γοῦν τούτῳ τῷ χρόνῳω ἐν τοῖς Μακροῖς τείχεσι 54 

τῆς Θράκης ἄνθρωπός τις ὀρύγων εὗρε λάρνακα, καὶ τοῦτον ἅἄπο- 
καθάρας καὶ ἀποσκεπάσας εὗρεν ἄνδρα κείµενον. καὶ γράμματα 
κεκολαμµένα ἐν τῷ λάρνακι περιέχοντα τάδε" ' Χριστὸς μέλλει γεν- 

νᾶσθαι ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου. καὶ πιστεύω εἰς αὐτόν. ἐπὶ δὲ 

Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης τῶν βασιλέων. à ἥλιε, πάλιν µε ὄψει. 

D. f. w. y. A. M, 6374 

Tovro τῷ ἔτει ἀπέστειλεν Εἱρήνη Κωνστάην τὺν σακελλάριον τος n 

20 καὶ Μάμαλον τὸν πριµικήριον πρὺς Κάρουλον τὸν ῥῆγα τῶν Φράγγων, 

ὕπως τὴν αὐτοῦ θυγατέρα. Ερυθρὼ Λλεγοµένην, νυμφεύσηται τῷ 

βασιλεῖ Κωνσταντίνω, τῷ υἱῷ αὐτῆς. καὶ γενομένης συμφωνίας καὶ 

ὕρκων ἀναμεταξὺ ἀλλήλων., κατέλιπον ᾿Ελισσαῖον τὸν εὐνοῦχον καὶ 
νοτάριον πρὺς rO διδάξαι αὐτὴν τά τε τῶν Γραικῶν γράμματα καὶ 

35 τὴν γλῶσσαν, καὶ παιδεῦσαι αὐτὴν τὰ ἤθη τῆς Ρωμαίων βασιλείας, 
ἐξοπλίδασα δὲ στόλον πολὺν καὶ λαὺν ἐπίλεκτον ἐκ τῶν δεµότων 
καὶ ἄρχοντας {κανοὺς προεβάλετο Θεόδωρον τὺν πατρίκιον., εὐνοῦχον, 
ἄνδρα ὁραστήριον. καὶ ἀπέλυσεν ἐν Σικελία κατὰ τοῦ ἸἘΕλπιδίου. 

πολλῶν δὲ πολέμων γεγονότων, ἀπενίκησαν οἱ περὶ Θεόδωρον. ἰδὼν 

30 δὲ Ελπίδιος καὶ φοβηθείς. λαβὼν ὅσα εἶχε χρήματα καὶ Νικηφόρον 
τὸν δοῦκα ἐπέρασεν εἰς Αφρικὴν καὶ Λλαβὼν λόγον ἀπαθείας προσ- 

ερρύη τοῖς "4ραψιν. ὃν δεξάµενοι ὡς βασιλέα Ρωμαίων κατεῖχον, 

οι 

-— σε 

9 μηνὶ om. x. — ^4 ἐπιστήσας f£ — 5 Kefo g. — 6 Mito y. — 8 of 
εὐσεβεῖς) piissimi principes A. — 9 τοῦ δεοῦ] domini A. — 9 καὶ of Θέλον- 
τες-- 12 φανεροῦσθαι om. y. — 11 ἀναγορεύεσθαι h. — 18 ógvrrov g. — Ad 
v. 18 in mg. d adscr.: οὗτος «ιοσκορίδης ἦν ὁ φιλόσοφος καὶ ταῦτα προεφή- 
τευσεν. — 17 τῶν εὐσεβῶν βασιλέων Georg. Mon. p. 662. — 19 Κωνστάτην f, 
— 90 πριµηκήριον emx πρηµηκήριον f. — Καροῦλον h Kagovilov degm. — 
τῶν (τόν C) Φράγγων τὸν ῥῆγα x. — 91 θυγατέραν f. — Ερυθρῶ codd. — 
28 κατέλιπεν f. — 34 Γρηκῶν h γυναικών dy. — 36 ἐξοπλίσας c. — 27 προ- 
εβάλλετο z. — τὸν om. fg. — 38 rov om. d. — 39 ívíxnsav g sed pr. m. in 
mg.: yo. καὶ ὠπενίκησαν. — 31 δούκαν d. 
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στέψαντες αὐτὸν εἰς µάτην καὶ περιθέντες τζαγγίον καὶ στέφανον. 
τοῦ δὲ Λλαοῦ τῶν Ρωμαίων ἀσχολουμένου ἐν τούτοις. ἐξέρχεται 
᾿Ααρών. υἱὸς Μαδί, μετὰ δυνάµεως καὶ ἐξοπλίσεως ὑπερβαλλούσης 

ἀπό τε Μαυροφόρων καὶ πάσης Συρίας καὶ Μεσοποταμίας καὶ τῆς 

ἐρήμου, καὶ ἔρχεται ἕως Χρυσοπόλεως, καταλιπὼν τὸν Βούνουσον 
πολιορκεῖν τὴν Νακώλειαν καὶ φυλάττειν τὰ νῶτα αὐτοῦ. ἀπέστειλε 

δὲ καὶ τὸν Βουρνιχὲ εἰς ᾿σίαν μετὰ À χιλιάδων. ὃς καὶ πολεµήσας 
τὸν 4αχανοδράκοντα σὺν τῷ Βέµατι τῶν Θρακησίων ἐν vóxo λεγο- 

μένω Zeguvó, καὶ αὐτῶν À χιλιάδων ὄντων t χιλιάδας ἀπέκτεινεν. 
ἡ δὲ βασίλισσα πέµψασα ᾽άντώνιον τὺν δοµέστικον σὺν τοῖς τάγµασιν 
ἐκράτησε τὴν Βανὴν καὶ ἀπέκλεισεν αὐτούς. προσέφυγε δὲ αὐτοῖς 
Τατζάτιος. ὁ τῶν Βουκελλαρίων στρατηγός. µίσει τῷ πρὸς Σταυρά- 

χιον, τὺν πατρίκιον καὶ λογοθέτην τοῦ δρύµου, τὸν εὐνοῦχον, πρω- 
τεύοντα πάντων τῶν τηνικαῦτα ὄντων καὶ τὰ πάντα διοικοῦντα. καὶ 
δοὺς αὐτοῖς βουλήν., ἠτήσαντο εἰρήνην. ἐξελθόντων δὲ ἐπὶ τοῦτο 
Σταυρακίου καὶ Πέτρου µαγίστρου καὶ ᾽άντωνίου δοµεστίκου, οὐκ 

ἠκριβολογήσαντο λόγον λαβεῖν καὶ τέκνα τῶν πρωτευόντων, ἐλλὰ 

ἀσκόπως ἐξελθόντες ἐκρατήθησαν bx αὐτῶν καὶ ἐπεδήθησαν., καὶ 
ἐβιάσθησαν ἀμφότερα τὰ µέρη τοῦ ποιῆσαι εἰρήνην' καὶ ἐδωρήσαντο 

ἀλλήλοις ἤ τε 4ὐγούστα καὶ ὁ ᾽4αρὼν ξένια πολλά, στοιχήσαντες 

καὶ «φόρους» κατὰ καιρὺν τελεῖν αὐτοῖς' καὶ γενομένης εἰρήνης 

ἀνεχώρησαν ἀφήσαντες καὶ τὸ κάστρον Νακωλείας. ἐπῆρε δὲ καὶ ὁ 
Τωτξάτης τὴν γυναῖκα ἑαυτοῦ καὶ πᾶσαν ὑπόστασιν. 

y. *y. ιδ. 4. 

Τούτω τῷ ἔτει εἰρηνεύσασα Εἰρήνη μετὰ τῶν ᾿4ράβων καὶ ἄδειαν 

εὑροῦσα ἀποστέλλει Σταυράκιον τὺν πατρίκιον καὶ Λλογοθέτην τοῦ 

ὀξέος δρόμου μετὰ δυνάµεως πολλῆς κατὰ τῶν Σκλαυινῶν ἐθνῶν. 

καὶ κατελθὼν ἐπὶ Θεσσαλονίκην καὶ Ελλάδα ὑπέταξε πάντας καὶ 

ὑποφύρους ἐποίησε τῇ βασιλεία. εἰσῆλθε δὲ καὶ ἐν Πελοποννήσω 
φ 

1 τζαγγίαΏ — 5 ἀσχολουμένων c χολουµένου m. — 3 Ααρῶν ef. — ὁ 
víóg h. — ὑπερβαλούσης gm. — 5 ἕως τῆς Xo. d. — Βουνοῦσον emz Bovrov- 
cóv f. — 6 Νακολίαν codd. praeter g. — 1 Βουριχέ f. — ποϊεμήσαντα y. — 
9 4de«givo codd. praeter g. — αὐτόν h. — τε] quinque Α. — ἀπέκτειναν cg. 
— 10 τὸν om. em. — 11 Βανῆν g Βανην sine acc. ο Βαανήν h. Barim Α τὴν 
λέμνην Bavnc Zonar. XV, 10. — concluserunt A. — 12 Terfériog ΥΑ Τατζάτης hx 
om. g. — tàv Βουλγάρων y. — 18 τῶν εὐνούχων πρωτεύοντα πάντων y. — 14 διοι- 
κούντων em διοικοῦντα sed a sec. m. in lit. f. — 16 αὐτῷ d. — ἠτήσατο ef. — ἐπὶ 
τούτοις d. — 17 ἠκριβολόγησαν τὸν λόγον y. — λαβεῦν κ. τέκνα τῶν πρωτ. om. y. 
— καὶ om. x. — 30 αὐγοῦστα fg. — ὁ om. fx. — 91 φόρους add. ex Α: ut 
per singulos annos eis censum tribueret. om. codd. — αὐτούς f. — γεναμένη 
y. — 22 Νακολείας fm  Naxolíag dh Ακολείας e ἈΑκολίας c. — 928 αὐτοῦ Xz. 
— πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ὑπόστασιν d. — 27 ὀξέου codd. corr. sec. m. f. — Xxla- 
βηνῶν g. — 38 imi Θεσσαλονίκῃ g ἐπὶ Σαλονίκην cm ἐπὶ Σαλωνίκην ef, — 
29 εἰσηλθον d. — Πέλοπονήσῳ fh Πελοπονήσσῳ em Πελονήσῳ c. 
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καὶ πολλὴν αἰχμαλωσίαν καὶ λόφυρα ἤγαγε τῇ τῶν ᾿Ρωμαίων βα- 

σιλεία. MEE 
9. 90. ww. ε. 

Toro τῷ ἔτει μηνὶ Ἰαννουαρίῷ, ἐνδικτιῶνος £, κατέλαβε Σταυ- 

ράκιος ὁ προρρηθεὶς ἐκ τῶν Σκλαυινῶν καὶ ἐθριάμβευσε τὰ ἐπινίκια 
ἐπὶ ἰπποδρομίας. τῷ δὲ Μαΐῳ μηνὶ τῆς αὐτῆς £^ ὑνδικτιῶνος ἐξ- 
ἤλθεν ἡ βασίλισσα Εἱρήνη σὺν τῷ υἱῷ αὐτῆς καὶ δυνάμεως πολλῆς 

ἐπὶ τὴν Θράκην ἐπιφερομένη ὄργανα καὶ μουσικά, καὶ ἀπῆλθεν ἕως 
Βεροίας. καὶ ταύτην οἰκοδομηθῆναι κελεύσασα ἐπωνόμασεν αὐτὴν 

Εἰρηνούπολιν. κατῆλθε δὲ ἕως Φιλιππουπόλεως μετὰ πάσης ἆπα- 

δείας καὶ ὑπέστρεψεν ἐν εἰρήνῃ ατίσασα καὶ τὴν ᾽άγχίαλον. τῷ 
δ) αὐτῷ ἔτει καὶ ὁ τῶν ᾿᾽άράβων ἀρχηγὺς Μαδί, ὁ καὶ Μουάμεὺὸ, 

τέθνηκεν., καὶ ἐκράτησε Μωσῆς. ὃ υἱὺς αὐτοῦ. τῇ δὲ Aw τοῦ 
Αὐγούστου μηνὺς τῆς αὐτῆς f ὑνδικτιῶνος Παῦλος, ὁ ὅσιος καὶ 
ἁγιώτατος πατριάρχης. ἀσθενήσας κατέλιπε τὺν θρόνον, καὶ κατ- 

ελθὼν ἐν τῇ μονῇῃ τῶν Φλώρου ἔλαβε τὸ μοναχικὺν σχῆμα χωρὶς 
εἰδήσεως τῆς βασιλείας. μαθοῦσα δὲ τοῦτο ἡ βασίλισσα παραγίνεται 

πρὺς αὐτὺν σὺν τῷ υἱῷ λυπουµένη καὶ καταβοῶσα αὐτοῦ. ὅτι "διὰ 
τί τοῦτο ἐποίησας:” ὁ δὲ μετὰ θρήνων πολλῶν ἔφη πρὸς αὐτήν' 

Πεῖθοις μηδὲ ποταπὺν ἐκάθισα ἐν τῷ τῆς ἱερωσύνης θρόνῳ, τῆς ἐκκλη- 
σίας τοῦ Θεοῦ τυραννουµένης καὶ ἐσχισμένης οὔσης ἐκ τῶν Λοιπῶν 

καθολικῶν 99óvov καὶ ὀναθεματιζομένης.”. ἡ δὲ προσκαλεσαµένη τούς 
τε πατρικίους καὶ τοὺς τῆς συγκλήτου Λλογάδας ἀπέστειλε πρὺς αὐτὸν 

ἀκοῦσαι τὸ παρ᾽ αὐτοῦ λεγόμενα. ὁ δὲ sims πρὺς αὐτούς' "ἐὰν μὴ 
σύνοδος οἰκουμενικὴ γένηται, καὶ τὺ σφάλμα τὸ ὂν εἰς τὴν µέσην 

ὑμῶν διορθωθῇ, οὐκ ἔχετε σωτηρίαν.. οἱ δὲ εἶπον αὐτῶ" "xol ἵνα 
τί ὑπέγραψας ἐν τῷ χειροτονεῖσθαί σε τοῦ μὴ προσκυνεῖν εἰκόνας: 
ὁ δὲ ἔφη ὅτι ''διὰ τοῦτο γὰρ θρηνῶ καὶ πρὺς τὴν µετάνοιαν κατ- 

έφυγον δεόµενος τοῦ 9θεοῦ., ὅπως μὴ ὡς Γερέα μὲ κολάσῃ σιγήσαντα 

ἕως τοῦ νῦν καὶ μὴ κηρύξαντα τὴν ἀλήθειαν τῷ φόβῳω τῆς µανίας 
a nt — 

1 τῶν om. z. — 4 μηνὶ Ίωνν. (và. ἕ om. d. — Ἰανουαρίῳ z. —. ὑνδικτιῶνος 
à 

om. € i» yz — 5 Σκλαβίνων g a Sclavis A. — 6 ἱπποδρομείως dem in 

Hippodromio A. — su codd. item v. 14. — 7 xaí] μετὰ ἆ et f sed sec. m. in 
lit. — δυνάµει mollj? — 8 ὄργ. τε καὶ µουσ. z ὄργανα μουσικά Zonar. XV, 10 
organa et ceiera genera musicorum A. — 9 Βεροίης em Βερότας f. — 10 Φι- 
Ἱίππου πόλεως dg. — 11 Αχίαλον ef Ayslóv Georg. — 18 Μωῦσῆς h Μουσῆς g. 
— 14 τῆς αὐτῆς ἕ ivà. om. d, — 16 Φλόρου dhy. — µοναδικόν x. — 18 αὐτῷ yz. 
— 90 εἴθε g. — ποταπόν] ποτε h πρότερον f sed οτερ im lit. sec. m. — 34 ὁ 
δὲ εἶπεν] τῶν δὲ ἀπελθόντων καί τινων ἀναμεταξὺ ῥηθέντων εἶπεν d. — 24. 25 
µὴ σύνοδος om. h. — 36 τὸ Ov σήμερον sig d. — 926 ἔχεται hy, — 38 ἔφη δὲ 
0 αὐτός y. — γὰρ add. ex ΧΑ. Georg. Mon. p. 664 om. yz. — κατέφυγα em. — 
29 κολάσει y. — 30 τῷ φ. r. µανίας ὑμῶν Om. x. 
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ἡμῶν. ἐν τούτοις ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνη καταλιπὼν θρῆνον πολὺν 
τῇ τε βασιλεία καὶ τοῖς εὐσεβέσιν ἀνθρώποις τῆς πολιτείας. σεβάσµιος 

γὰρ qv ὁ ἀνὴρ καὶ ἐλεήμων ὑπὲρ µέτρον καὶ πάσης αἰδοῦς Ete, 
καὶ πίστιν πολλὴν ἐκέκτητο ἤ τε πολιτεία καὶ 5j βασιλεία πρὸς αὐτόν. 

ἔκτοτε λοιπὺν ἤρξατο λαλεῖσθαι καὶ ἀμφιβάλλεσθαι ὁ περὶ τῶν ἁγίων 

καὶ σεπτῶν εἰχόνων λόγος παρρησία ὑπὸ πάντων. 

᾿4ράβων ἀρχηχὺς ἸΜωσῆς ἔτος α΄. 
Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Ταράσιος ἔτη καὶ 

, 

t£. e. Ww. α. 

Toro τῷ irt συναγαγοῦσα ἡ βασίλισσα Εἰρήνη πάντα τὸν 

λαὺν εἰς τὴν Μαγναῦραν ἔφη πρὺς αὐτούς: ""γινώσκετε, ἀδελφοί, 

Tí πεποίηκε Παῦλος ὁ πατριάρχης καὶ εἰ μὲν ity, οὐκ ἂν κατεδεξά- 
µεθα τοῦτον ἀφῆσαι τὺν τῆς {ερωσύνης θρόνον, εἰ καὶ μοναδικὺν 

σχῆμα περιεβάλετο. ἐπεὶ δέ, ὡς τῷ δεῷ ἀρεστὺν ἦν, τοῦ βίου 
µετέστη. φροντίσωµεν ἄνθρωπον. óg τις δύναται ποιμᾶναι ἡμᾶς καὶ 
τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἐπιστηρίξαι λόγοις διδασκαλικοῖς. πάντες 

δὲ ὁμοφρύνως εἶπον μὴ εἶναι ἄλλον. εἰ μὴ Ταράσιον τὸν ἀσηκρή- 
την. ἡ δὲ ἔφη πρὺς αὐτούς: "xcl ἡμεῖς róv αὐτὺν ψηφιζόµεθα, 
GÀÀ ἀπειθεῖ. καὶ εἴπῃ Óv ἣν αἰτίαν οὐ δέχεται τὴν φῆφον τῆς 

βασιλείας καὶ παντὺς τοῦ Λαοῦ.”. ὁ δὲ ἀπελογήσατο τῷ λαῷ λέγων" 
"of τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως τῶν Χριστιανῶν φύλακες καὶ ζηλω- 
ταὶ τῶν εἰς δόξαν δεοῦ γινοµένων πιστοὶ βασιλεῖς ἡμῶν, πάντων 
τῶν εἰς ἀρέσκειαν αὐτοῦ καὶ συμφέρον ἡμῶν τὴν φροντίδα ποιού- 

µενοι, καὶ μάλιστα τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ νῦν ἐπιμελῶς διαμεριμνή- 

όαντες καὶ διανοηθέντες τοῦ ἀρχιερία προχειρισθῆναι ἐν ταύτῃ τῇ : 
387 P βασιλίδι αὐτῶν πόλει ἐπὶ τὸν εὐσεβῆ αὐτῶν νοῦν µε ἀνέλαβον, καὶ 

φανερῶς µοι τὺ βεβουλευμένον αὐτοῖς ἐξειπεῖν ἐκέλευσαν. ἐμοῦ δὲ 
πρὺς τοῦτο ἀνάξιον ἑαυτὸν ἀποφηναμένου καὶ µηδεµίαν συγκατά- 

Θεσιν ποιησαµένου ὡς τὸν ζυγὺν τοῦ φορτίου μὴ δυναµένου µου 

βαστάσαι 3 ὑπενεγκεῖν. ἐκέλευσάν µε προαγαγεῖν κατὰ πρόσωπον 
ὑμῶν. διότι καὶ σύμψηφοι γεγόνατε τῇ βουλῇ ταύτῃ. καὶ vov, à 

8 καὶ ἐλεήμων — αἰδοῦς om. f. — 4 βασίλισσα h. — 6 ὑπὸ τῶν πάντων c. 
— " Μωῦσῆς h — 8 ἔτη &' ef. — 9 α΄. i&'. α. κα (κε f) ef. — 10 Εἰρήνη 
om.em. — 11 Μαγναύραν dy sime acc. c. — 12 κατεδεξόµεθα em. — 13 dor- 
ιερωσύνης z. — καὶ εἰ x. — 14 segue(dllero g. — ἐπειδὴ δέ x. — 15 φρον- 
τίσοµεν h. — ποιᾶναι om. y. — 16 διδασκαλίας κ. — 17 ὁμοφρόνως hx ὅμο- 
φώνως gy unanimiter À. — εἰ un] 5] xz — ἀλσηκρήτην f ἀδσικρήτην em 
ἀσηκρίτης X ἀσικρέτης h ἀσηκρῆτις Eg. — 19 ἀπιθεῖ c. — τὸν vigor y y — 

20 o δὲ om, y. — 21 ἡμῶν τῶν Χρ. πίστεως d. — 38 αὐτῶν h. — τὴν φρον- 
τίδα ποιούµενοι om. ο in mg. habet d. — 34 καὶ μάλιστα ΧΑ μάλιστα δέ ys. 
— 97 ἐξαυτοῖς εἰπεῖν y. — 98 ἑαυτόν om. m. — 29 δυνάµενόν µε g δυνάµε- 
vov (om. με) y. -- 30 προαγάγαι (-ys g) yz. — 91 σύμψηφοι] unanimes et 
comprobatores A. 
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ἄνδρες φοβούμενοι τὸν δεὺν καὶ ἔχοντες αὐτὸν ἀεὶ ἐν ταῖς καρδίαις 
ὑμῶν. of τῇ τοῦ Χριστοῦ κλήσει. τοῦ ἐληθινοῦ δεοῦ ἡμῶν. ὄνομα- 

ζόμενοι, Χριστιανοὶ λέγω. ἀκούσατε βραχὺν λόγον ἀπολογίας παρὰ 

τῆς ἡμετέρας εὐτελείας καὶ οὐθενότητος. ἐγὼ μέν. εἴ τι τοῖς εὖσε- 

βέσιν ἡμῶν βασιλεῦσι καὶ κατὰ πάντα ὀρβθοδύξοις ἀπελογησάμην, 
καὶ ἐνώπιον ὑμῶν προσαπολογοῦμαι, φόβω συνέχοµαι συγκαταθέσθαι 

ἐπὶ τῇ Ψήφω ταύτῃ. καὶ εὐλαβοῦμαι ἀπὺ προσώπου τοῦ 9:00 προσ- 
ὁραμεῖν οὕτω καὶ ὡς ἔτυχεν ἀπερισκέπτως. ἵνα μὴ ὑποπέσω φοβερῶῷ 

κατακρίµατι. εἰ γὰρ ὁ θείων φωνῶν ἀκροασάμενος οὐρανόν τε ἐσχηκὼς 

παιδευτήριον καὶ παραδείσου θεωρὺς γενόμενος ἀκούσας τε ἄρρητα 
ῥήματα καὶ βαστάσας r0 ὄνομα τοῦ 9:00 ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασι- 

λέων. Παῦλος ὁ Βεῖος ἀπόστολος. Κορινθίοις γράφων ἔλεγεν' '* uij- 

πως ἄλλοις κηρύξας αὐτὺς ἀδόπιμος γένωµαι. πῶς ἐγώ. ὁ τῷ κόσµω 
συναναστρεφόµενος καὶ μετὰ λαϊκῶν ἠριθδμημένος καὶ στρατευόµενος 
ἐν βασιλικαῖς ὑπηρεσίαις. οὕτω χωρὶς ἀνακρίσεως καὶ περισκέψεως 

δύναµαι εἰσπηδῆσαι εἰς τὺ τῆς {ερωσύνης μέγεθος; φοβερὸν τὸ 

ἐγχείρημα πρὸς τὴν ἐμὴν σµικρότητα" δρασὺ τὸ ἐπιτήδευμα. ἡ δὲ 
αἰτία τοῦ φόβου καὶ τῆς ἐμῆς παραιτήσεώς ἐστιν αὕτη. ὁρῶ καὶ 

βλέπω τὴν ἐπὶ τὴν πέτραν Χριστὺν τὸν 8εὺν ἡμῶν τεθεμελιωμένην 

ἐκκλησίαν αὐτοῦ διεσχισµένην νῦν καὶ διιρηµένην. καὶ ἡμᾶς ἄλλοτε 

ἄλλως λαλοῦντας. καὶ τοὺς τῆς ἀνατολῆς ὁμοπίστους ἡμῶν Χριστιανοὺς 

ἑτέρως. καὶ συμφωνοῦντας αὐτοῖς τοὺς τῆς δύσεως., ἀλλοτριουμένους 
δὲ ἡμᾶς ἐκείνων ἁπάντων καὶ καθ ἑκάστην ὑπ αὐτῶν ἀναθεματι- 
ζομένους. δεινόν ἐστι τὸ ἀνάθεμα" πύόρρω τοῦ Θεοῦ βάλλει καὶ τῆς 
βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐκδιώκει ἀπάγον εἰς τὸ σκύτος τὸ ἐξώτερον. 

οὐκ οἶδεν ὁ τῆς ἐκκλησίας ὕρος καὶ νόμος ἔριν 3| φιλονεικίαν, ἀλλ 
ὥσπερ οἶδεν ὁμολογεῖν fv βάπτισμα, µίαν πίστιν, οὕτω καὶ συµ- 
φωνίαν µίαν ἐπὶ παντὸς πράγματος ἐκκλησιαστικοῦ. οὐδὲν γάρ ἐστιν 

τι B 
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ἀπόδεκτον xal εὐάρεστον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. ὡς τὸ ἑνωθῆναι ἡμᾶς 994 P 

καὶ γενέσθαι µίαν καὶ καθολικὴν ἐκκλησίαν, καθὰ καὶ ἐν τῷ συµ- 

βόλω τῆς εἰλικρινοῦς ἡμῶν πίστεως ὁμολογοῦμεν καὶ αἰτοῦμεν, ἀδελ- 

qot, (οἶμαι δὲ καὶ ὑμεῖς., ἐπειδὴ γινώσκω τὸν φόβον τοῦ θεοῦ ἔχειν 

ὑμᾶς,) παρὰ τῶν εὐσεβεστάτων καὶ ὀρθοδόξων βασιλέων ἡμῶν σύν- 

3 τοῦ Χριστοῦ κ Χριστοῦ y τοῦ Θεοῦ 1. — 4 ὑμετέρας ο. — ὕ ὑμῶν c. 
— βασιλ. κατὰ πάντα οὖσιν ὀρθοῦ. z. — 6 ἡμῶν eg. — 8 καὶ om. d. — 9 ὁ 
Om. h. — 12 πρὸς Κορινθίοις m. — εἴ πως ut vid. pr. m. f. — 18 γένομαι 
dhy. — πῶς] µήπως f. — 15 ἐν om. m. — 19 ἐπὶ πέτραν y. — 20 ὑμᾶς d. — 
&llog] ἄλλο y. — 31 ὑμῶν c. — 38 αὐτοὺς τοῖς C. — 93 ὑμᾶς c. — 25 ἀπάγων 
dehm. — 26 ἤ] καὶ f sec. m. in lit. — φιλονεικείαν f φιλονικίαν dh. φιλονι- 
χείαρ eem. — 37 ὑμολογεῦν om. g. --ἓν om y. — 98 ἐπὶ πάντως πρ. ἐκκλ. c 
ἐπὶ πάντων πραγμάτων taie d. — 30 μίαν καθολ. (om. x«t) gA. — 
38 ὑμῶν em. 
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οδον οὐἰκουμενικὴν συναθροισθῆναι., ἵνα γενώµεθα οἱ τοῦ £vog δεοῦ 

£v, καὶ οἱ τῆς τριάδος ἠνωμένοι καὶ ὁμόψυχοι καὶ ὁμότιμοι. οἱ τῆς 

κεφαλῆς ἡμῶν Χριστοῦ σῶμα Pv συναρμολογούμενον καὶ συµβιβα- 
ζόμενον. of τοῦ ἁγίου πνεύματος. οὐ κατ ἀλλήλων, ἀλλὰ σὺν ἀλλή- 
Aog, of τῆς ἀληθείας τὸ αὐτὸ φρονοῦντες καὶ λέγοντες. καὶ μὴ ᾗ 

ἔρις καὶ διχοστασία ἐν ἡμῖν. ὅπως ἡ εἰρήνη τοῦ δεοῦ ἡ ὑπερέχουσα 

πάντα νοῦν φρουρήσῃ πάντας ἡμᾶς' καὶ εἰ μὲν κελεύουσιν οἱ τῆς 

ὀρθοδοξίας πρόµαχοι βασιλεῖς ἡμῶν ἐπὶ τῇ ἐμῇ αἰτήσει ἐπινεῦσαι, 
συγκατατίθεµαι κἀγὼ καὶ τὴν κέλευσιν αὐτῶν ἐκπληρῶ καὶ ὑμῶν 
τὴν vijpov ἀσπάζομαι' εἰ δὲ µή γε, ἀδυνάτως ἔχω τοῦτο ποιῆσαι, 

ἵνα μὴ ὑποβληθῶ τῷ ἀναθέματι καὶ εὑρεθῶ καταδεδικασµένος ἐν 

τῇ ἡμέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ κριτοῦ τῆς δικαιοσύνης, ἔνθα οὔτε 

βασιλεύς. οὔτε ἱερεύς. οὔτε ἄρχοντες. οὔτε πλῆθος ἀνθρώπων ὅδύ- 
ναταί µε ἐξελέσθαι. καὶ d τί ἐστιν ἀρεστὺν ὑμῖν. ἀδελφοί, δόύτε 

τῆς ἐμῆς ἀπολογίας. φράσαι δὲ μᾶλλον αἰτήσεως. ἀπόκρισιν. καὶ 

ἀσδμένως ἠκροάσαντο πάντες τῶν λαληθέντων συμφωνήσαντες τοῦ 

γενέσθαι σύνοδον. ὁ δὲ Ταράσιος πάλιν πρὸς τὸν Λλαὺν διαλεγό- 

µενος ἔφη. ὅτι " 4έων ὁ βασιλεὺς κατέστρεψε τὰς εἰόνας, καὶ 7 

σύνοδος, ὅτε ἐγένετο, κατεστραμµένας αὐτὰς εὗρεν' καὶ διότι διὰ 
βασιλικῆς χειρὺς κατεστράφησαν. πάλιν ζήτησιν ἔχει τὺ κεφάλαιον. 

ὅτι ἀρχαίαν συνήθειαν παραδεδοµένην ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ κατετόλµησαν, 

ὡς ἔδοξεν αὐτοῖς, ἀφανίσαι' ἀλλ ἡ ἀλήθεια τοῦ θδεοῦ οὐ δέδεται, 

ἀποστολικῶς εἰπεῖν. τῇ δὲ κε τοῦ «{εκεμβρίου μηνὺς τῆς αὐτῆς 
η΄ ὑνδικτιῶνος ἐχειροτονήθη ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ταράσιος πατρι- 

άρχης Κωνσταντινουπόλεως, καὶ ἀποστείλας ἐν ᾿Ρώμῃ τὰ συνοδικὰ 
αὐτοῦ καὶ τὸν Λλίβελλον τῆς πίστεως αὐτοῦ ἀπεδέχθη παρὰ τοῦ πάπα 

᾿Αδριανοῦ. ἀποστείλασα δὲ καὶ ἡ βασίλισσα πρὸς τὸν αὐτὸν πάπαν 
ᾖτήσατο πεμφθῆναι γράμματά τε αὐτοῦ καὶ ὀνθρώπους πρὺς tO 

11 B εὑρεθῆναι ἐν τῇ συνόδω. καὶ ἀπέστειλε Ilérgov, τὸν οἰκονόμον τῆς 

ἐκκλησίας αὐτοῦ. καὶ «Πέτρον», τὸν ἡγούμενον τοῦ ἁγίου Σάβα, 
ἄνδρας τιµίους καὶ πάσι ἀρετῇ κεκοδµηµένους. ἀπέλυσε δὲ καὶ ἐν 
᾽Αντιοχεία καὶ ἐν ᾽άλεξανδρείᾳ ij τε βασίλισσα καὶ Ó πατριάρχης) 

1 γενόµεθα dy. — 1.5 θεοῦ ἡμῶν £v d. — 2 καὶ of vertit Α item v. 4. 5. — 
5 gj om. y. — 6 διχοστασίαι em. — "7 φρουρήσει hy. — 9 συγκατατίθεµαι x 
συγκατατίθηµι emz συγκατατίθη µοι f. — ἐγώ y. — 9. 10 τὴν x. ὑμῶν c τὴν 
ὑμετέραν wnqor d. — 12 ἡμῶν [nco? Χριστοῦ xz Ἰησοῦ Χριστοῦ om. yÀ. — 
18 οὔτε ante πλῆθος om. cy. — 14 µε om. y. — ἡμῖν g. — 15 φράσωτε z. — 
αἰτήσεων g. — 19 διό c δι ὧν y. — 22 ἔδοξαν em. — 38. 24 τῆς avr. η΄ iv- 

δικτιῶνος om. d. — 84 ^: codd. — ὁ ὅσιος ἡμῶν πατήρ d. — 96 λέβε]ον h. — 
26 πάππα εἰ 27 πάππαν g. — 97 τὸν om. f. — αὐτὸν om. em. — 38 yoduuare — 
929 εὑρεθῆναι om. h. — 38 γράµµα d. — 30 Πέτρον add. ex Α om. codd. — 
Σάββα gm. — 31 πάσης ἀρετῆς y. — 32 ἐν om. z. 

20 
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ὀκμὴν yàg ἡ πρὺς τοὺς 4ραβας εἰρήνη οὐκ ἦν λυθεῖσα. καὶ ἤνεγκαν 
ἐκ μὲν ᾽Αντιοχείας Ἰωάννην τὸν µέγαν καὶ περιβόητον λόγῳ καὶ £gyo 
ἁγιωσύνης µετέχοντα καὶ σύγκελλον τοῦ πατριάρχου ᾽Αντιοχείας 

γεγονότα, καὶ Θωμᾶν ᾿4λεξανδρείας. ἄνδρα ζηλωτὴν καὶ εὐλαβέστα- 

τον, ὅστις καὶ ἀρχιεπίσκοπος τῆς ἐν τῷ Ἰλλυρικῷ μεγαλοπόλεως 

Θεσσαλονίκης γενόμενος διέπρεψεν. 

᾿ράβων ἀρχηγὸς ᾿4αρὼν Fry xy. 
€, ᾱ- dq. p 

Tovro τῷ ἔτει Μωσῆς, ó τῶν ᾿4ράβων ἀρχηγός, τέθνηκεν, καὶ 

ἐκράτησεν ᾿αρών., ὁ ἀδελφὺς αὐτοῦ. ἀντ᾽ αὐτοῦ τὴν ἀρχήν' ὃς καὶ 
πολλὰ κακὰ τοῖς Χριστιανοῖς ἐνεδείξατο. 

 Tà 0' αὐτῶ ἔτει ἀποστείλαντες of βασιλεῖς προσεκαλέσαντο 

πάντας τοὺς ὑπὺ τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν ἐπισκόπους. καταλαβόντων xal 

τῶν ἀπὺ τῆς Ρώμης πεμφθέντων ὑπὺ τοῦ πάπα ᾿4δριανοῦ γραμμά- 
των τε καὶ ἀνθρώπων, ὡς προέφηµεν, καὶ τοῦ ᾽Αντιοχείας καὶ 

᾽λεξανδρείας. καὶ τῇ € τοῦ 4ὐγούστου μηνὺς τῆς 8΄ ἠνδικτιῶνος 
προκαθίσαντες ἐν τῷ vag τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐν τῇ βασιλίδι 
πόλει ἤρξαντο τὰς ἁγίας γραφὰς ὑπαναγινώσκειν καὶ ἀντιβάλλειν 
πρὺς ἀλλήλους, τῶν βασιλέων ἐν τοῖς κατηχουµένοις ὁρώντων. ὁ 

δὲ λαὺς τῶν σχολαρίων τε xul ἐκσκουβιτόρων καὶ τῶν Λοιπῶν ταγµά- 
των ὑποβληθεὶς ἐκ τῶν οἰκείων ἀρχόντων. ἔχοντες καὶ τὴν διδα- 

σκαλίαν τοῦ πονηροῦ αὐτῶν διδασκάλου, γυμνώσαντες τὰ ξίφη 
ἐπῆλθον αὐτοῖς, ἀπειλοῦντες Θανατοῦν τόν τε ἀρχιερέα καὶ τοὺς 

ὀρθοδόξους ἐπισκόπους τε καὶ ἠγουμένους. τῆς δὲ βασιλείας διὸ 
τῶν παρεστώτων αὐτῇ οὐκειακῶν ἀνθρώπων ἀναστέλλειν τούτους 
πειρωµένης, οὐκ ἐπείσθησαν, ἀλλ ἢ μᾶλλον προσητίµασαν. ἐγερ- 
Θέντος δὲ τοῦ πατριάρχου καὶ ἐν τῷ βήματι εἰσελθόντος μετὰ τῶν 
ὀρθοδόξων ἐπισκόπων τε καὶ μοναχῶν, οἱ τοῦ πονηροῦ φρονήµατος 
αὐτῶν ὄντες ἐπίσκοποι ἐξῆλθον πρὺς αὐτοὺς βοῶντες τό, "vtvonj- 

1 διαλυθεῖσα zx. — ἤνεγκεν h. — 3 δικαιωσύνης c. — σύγκελον h σύγ- 
γελλον m. — 4 ἐκ. δὲ Aib. Θωμᾶν d. — 5 τῆς om. g. — μεγάλης πόλεως xy. 
— 1 ἔτη y' e. — 8 e. (y'. e) e. ιζ. α΄. efz. — v. v. 9 Tovro — 11 ἐνεδείξατο 
anno M. 6277 inserit A. — 10 dvv' αὐτοῦ] Im haec verba desinit cod. c. — 
10 καὶ et 11 τοῖς om. m. — 11 ἐπεδείξατο d ὠἀνεδείξατο em ἐνεδείξατο sed 
i sec. m. in lit. f. — 19 ἀποστείλαντες ot βασιλεῖς om. m. — 18 πάντας om. f, — 
18. 14 xaral. καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ πάπα Αδριανοῦ πεμφθέντων γραμμάτων d. — 

16 εζ΄ d. — á codd. — 18 ἀμφιβάλλειν g. — 19 κατηχουµενίοις dh. — 30 καὶ 
τῶν ἐκσκ. d. — ἐκσκουβητόρων d ἐκσουβιτόρων f ἐξκουβιτόρων excubituum 
(ἐκσκουβίτων) A. — 92 διδασκάλου αὐτῶν d. — 38 Φανατεῖν em θανατοῦν 
d et ut vid. pr. m. f. — 24 βασιλείσης Ἡ yo. καὶ βασιλίσσης mg. g. — 25 αὐ- 
toig d. — αὐτούς d. — 36 πειρωµένη em. — καὶ προσητίµωσαν f καὶ προσ- 
Πτιτίμωσαν em, — 26.97 τοῦ δὲ πατρ. ἀναστάντος καὶ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ εἰσελθ. 
d. — 38 τε om. g. 

589 P 
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χαμεν"' καὶ τοῦ Δεοῦ τῇ χάριτι οὐδένα ἠδίκησων ol µανιώδεις 

ἐκεῖνοι καὶ ἀπάνθρωποι, καὶ οὕτω διαλυθείσης τῆς συνόδου ἀπῆλθδεν 

ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια. 
A. M. 6279 DU. B ow. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἀποστείλασα 9) βασίλισσα Σταυράκιον τὸν πατρί- 5 

χιον καὶ λογοθέτην ἐν τῇ Θράκη τῷ Σεπτεμβρίω µηνί, ἀρχῇῃ τῆς 

«:ὸ ὑνδικτιῶνος. πρὺς τὰ περατικὰ Δέµατα ἐκεῖσε τηνικαῦτα ὄντα, 

ἔπεισεν αὐτοὺς συνεργῆσαι αὐτῇ καὶ ἐξεῶσαι τῆς πόλεως τὺν ὃδυσ- 

15P σεβῆ λαόν. ὃν ὃ ἁλάστωρ Κωνσταντῖνος ἐστράτευσέ τε καὶ ἐπαί- 
δευσεν. καὶ πλασαμένη φωσατεύειν µέλλειν ἐπὶ τὰ ἀνατολικὰ µέρη, 10 

ὡς τῶν ᾿4ράβων ἐξελθόντων. ἐξῆλθε πᾶσα ἡ βασιλικὴ ὑπουργία καὶ 

ἡ κόρτη ἕως τῶν Μαλαγίνων. καὶ εἰσελθόντες οἱ τῶν ἔξω θεμά- 
των ἐκράτησαν τὴν πόλιν. ἀποστείλασα δὲ πρὺς αὐτοὺς δηλοῖ αὐτοῖς, 

ὕτι "acuveré µοι τὰ ἅρματα ὑμῶν, χρείαν γὰρ ὑμῶν οὐκ £yo." οἱ 
δὲ ὑπὺ Θεοῦ µαταιωθέντες ἔδωκαν αὐτά. τύτε βαλοῦσα τὰς φαµι- 15 

λίαρ αὐτῶν ἐν πλοίοις ἐξώρισεν αὐτοὺς τῆς πόλεως, κελεύσασα ἐν 

τῇ ἰδίᾳ χώρα ἕκαστον ἀπελθεῖν, ἐν ᾗ ἐγεννήθη. καὶ ποιήσασα 
στρατὺν ἴδιον καὶ ἄρχοντας πειθηνίους αὐτῇῃ, τῷ Moto μηνὶ πάλιν 

ἀποστείλασα κατὰ παντὺς τύπου προσεκαλέόατο τοὺς ἐπισκύπους 
παραγενέσθαι ἐν τῇ Νικαέων πόλει τῆς Βιθυνίας πρὸς τὸ ἐκεῖ γε- 20 

νέσθαι τὴν σύνοδον. καὶ διὰ τοῦ καλοκαιρίου ὕλου συνήχθησαν 

πάντες ἐν Νικαία. τοὺς δὲ ᾿Ρώμης καὶ ἀνατολικοὺς ἐκ προσώπου 
οὐκ ἦν ὀπολύσασα, ἀλλ εἶχεν αὐτούς. τῇ δὲ δ΄ τοῦ Σεπτεμβρίου 
μηνὺς τῆς τα ἰνδικτιῶνος, ἡμέρα κυριακῇῃ, ἔκλειψις γέγονεν ἡλίου, 

ὥρα ε’ τῆς ἡμέρας, τῆς δείας λειτουργίας ἐπιτελουμένης, μεγίστη. 3550 

A. M. 6280 y. y. WE. 4. 
Toro τῷ ἔτει ἐξῆλθε Ταράσιος, Ó ἁγιώτατος ἀρχιεπίσκοπος 

τιτ B Κωνσταντινουπόλεως, ἐν τῇ Νικαέων πόλει' καὶ ἐκροτήθη ἡ ἁγία 

καὶ οἰκουμενικὴ ζ σύνοδος τν ἐπισκόπων' καὶ ἀπέλαβεν ἡ καθολικὴ 
ἐκκλησία τὸν ἀρχαῖον κόσμον αὐτῆς. οὐδὲν καινὺν δογµατίσασα. 50 

ἀλλὰ rà τῶν ἁγίων᾽ καὶ µακαρίων πατέρων δόγματα ἀσάλευτα φυ- 

1 καὶ τῇ τοῦ 9. ydo. d. — οὐδέν dh. — 1.2 oi pav. ἐκ. καὶ ἀπάνθρω- 
ποι 0m. y. — 2 ἀπῆλθον z. — 5 τὸν Σταυράκιον τὸν y. — τὸν πατρίκιον om. 
h. — 6 λογοθέτην τοῦ δρόµου dz τοῦ δρόµου om. yÀ. — τῷ om. y. — 1 «4 

add. A om. codd. — ὑνδέκτου deh ἐνδ m » fg. — 8 καὶ i£] τοῦ ἐξ. d. — 
10 καὶ à; πλασ. ὡς φ.--- μέλλει d. — φωσατεύειν h φουσατεύειν y φωσσα- 
τεύειν dg. — 12 κόρτι f κόρτις g. — Μαλαγγίνων m. — 14 ἅρματα d ἆρ- 
µατα rell. — γὰρ om. yz. — 16 φαµηλίας codd. — 17 ἐγενήθη h. — 18 πει- 
Βηνίους, αὐτή ἆ sibi obtemperantes, ipsa (zei£, αὐτῇ, αὐτή) À. — 20 Νικαίων 

ONERE ó 
em. — 322 τοὺς δὲ —23 αὐτούς om. d. — 322 Ῥωμῆς f. — 34 ἐν codd. — 
96 (9'] κε f. — 27 ἐπίσκοπος g πατριάρχης d. — 39 τν scr. e coni. τῶν 
codd. A. — 31 τὰ om. hy. 
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λάξασα καὶ τὴν véav αἴρεσιν ἀποκηρύξασα τούς τε τρεῖς ψευδωνύ- 

µους πατριάρχας ἀναθεματίσασα., ᾽4ναστάσιον. φηµί. καὶ Κωνσταν- 

τῖνον καὶ Νικήταν καὶ πάντας τοὺς ὁμόφρονας αὐτῶν. ἐγένετο δὲ 
5 πρώτη συνέλευσις καὶ καθέδρα τῶν ἐπισκόπων ἐν τῇ καθολικῇ 
ἁγίᾳ Σοφίᾳ τῆς Νικαίας μηνὶ Ὀκτωβρίῳ τα’, ἐνδικτιῶνος τα’. καὶ τῷ 
Νοεμβρίω μηνὶ εἰσῆλθον πάντες ἐν τῇ βασιλευούσῃ πόλει' καὶ προ- 
καθίσαντες ol βασιλεῖς σὺν τοῖς ἐπισκόποις ἐν τῇ Μαγναύρα, ὑπ- 

ανεγνώσθη ὁ τόµος, καὶ ὑπέγραψεν ὅ τε βασιλεὺς καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ 

κυρώσαντες τὴν εὐσέβειαν καὶ τὰ τῶν ἁγίων πατέρων ἀρχαῖα δόγματα, 
καὶ φιλοτιμησάμενοι τοὺς (coelo ἀπέλυσαν. καὶ εἰρήνευσεν ἡ τοῦ θεοῦ 
ἐκκλησία, εἰ καὶ ὁ ἐχθρὸς τὰ ἑαυτοῦ ζιζάνια ἐν τοῖς ἰδίοις ἐργάταις 

σπείρειν οὐ παύεται' ἀλλ ἡ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία πάντοτε πολεµου- 

µένη νικᾶ. 
9. 8. 4. Ww. 

Tovro τῷ ἔτει ἐξῆλθε κοῦρσον τῶν ᾿4ράβων κατὰ '"Pouavíac 
μηνὶ Σεπτεμβρίω., καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὺ τῶν ἀνατολικῶν θέµα, εἰς 

τόπον Atyóusvov Κοπιδνάδον. καὶ ἐπισυναχθέντες οἱ τῶν Ρωμαίων 

στρατηγοὶ ἐπολέμησαν μετ αὐτῶν. καὶ ἠττήθησαν, καὶ ἀπέθανον 
πολλοί, καὶ ἐκ τῶν ἐξορισθέντων δὲ σχολαρίων οὐκ ὀλίγοι' ἔπεσε 
δὲ καὶ «Ιιογένης, ὁ τῶν ἀνατολικῶν τουρµάρχής ἱκανός, καὶ τοῦ 
Ὀψικίου ἄρχοντες. Λλύσασα δὲ ἡ βασίλισσα Εἰρήνη τὴν πρὺς τοὺς 
Φράγγους συναλλαγὴν ἀπέλυσε Θεοφάνην τὸν πρωτοσπάθάριον, καὶ 

ἤγαγε κόρην ἐκ τῶν ᾽άρμενιάκων ὀνόματι Μαρίαν ἀπὺ Auvíag, καὶ 
ἔξευξεν αὐτὴν Κωνσταντίνω τῷ βασιλεῖ καὶ υἱῷ αὐτῆς. πολλὰ Avzov- 

µένου αὐτοῦ καὶ μὴ Δέλοντος διὰ τὴν πρὺς τὴν τοῦ Καρούλου 
θυγατέρα, τοῦ ῥηγὺς τῶν Φράγγων., σχέσιν, ἣν ἦν προμνηστευσά- 

µενος. καὶ ἐπετέλεσαν τοὺς γάμους αὐτοῦ μηνὶ Νοεμβρίω, ὑνδικτιῶνος 
ιβ’. Φιλητὺς δέ, ὁ τῆς Θράκης στρατηγός, ἀπελθὼν ἐν τῷ Στρυ- 

1 καὶ τὴν víav —9 ἀναθεματίσασα om. f, — 8 αὐτοῖς dz. — δὲ καὶ ἡ f 
δὲ καί em. — 4 καθέδρα καὶ συνέλευσις d. — 5 τῆς Νικαέων d Nicaenae 

civitatis A, — τα μα add. dzÀ om. y. — 6 πάντες om. d. — καὶ δὴ προκ. d. 
— 9 καὶ τά] secundum (κατὰ τά) À. — ἁγίων om. dz. — ἀρχαῖα om. d. — 
11 εἰ καὶ-- 13 ἐκκλησία om. g. — 14 9'. δ. κε. f£. — 1T τόπον] τό d. — 
Κοπίδναδον f Κοπίναδον z Κοπτειναδόν d. — 19 δὲ σχολαρίων om. y. — 20 0 
ἄιογένης y. — avarol. θεμάτων τουρµ. h. — (xovóg om. h. -— 21 pace soluta 
faeiendi eum Francis nuptiales contractus A, — 23 "4uwíag edd. ᾽Αμνίαν y 
Ἄμνιαν g ᾽ἉΑμνείαν Ἡ Ἄμνειαν d. — Αά v. 28 in mg. d adscr. τοῦ Φιλαρέτου 
θυγάτριον τοῦ ἐπὶ ἐλεημοσύνης περιβοήτου cf. Zonar. XV, 10. — 24. 25 πολλά 
αὐτοῦ lvxzovpívov d. — 25 τὴν om. y. — Kegoviiov yz. — 36 ἣν προµνηστευ- 

A. M. 6281 

591 P 

718 B 

σάµενος (om. ἦν) y ἣν προεμνηστεύσαντο d. — 27 ἐπετέλεσεν d. — ὑνδικτιῶνος 
ó 

om. f iv rell, — 38 β΄ h. — Φιλιτός d Φηλητός em Φίλιππος pr. m. corr. ex 
Φίλιπος f. — Στρυμόνι g δΣτροµώνι y. 
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μῶνι καὶ ἀφυλάκτως ἁπληκεύσας, ἐπιπεσόντων αὐτῷ pvo Βουλ- 
γάρων., ἀνηρέδη ὑπ αὐτῶν σὺν καὶ ἄλλοις πολλοῖς. ἀποστείλασα 
δὲ Εἰρήνη Ἰωάννην, τὸν σακελλάριον καὶ λογοθέτην τοῦ στρατιω- 

τικοῦ, εἰς 4ογγιῤαρδίαν μετὰ καὶ Θεοδότου τοῦ ποτε ῥηγὸὺς τῆς 
μεγάλης 4ογγιβαρδίας πρὺς TO εἰ δυνηθείη ἀμύνασθαι τὺν Κάρουλον, 

καὶ ἀποσπάσαι τινὰς ἐξ αὐτοῦ. καὶ κατῆλθον οὖν σὺν Θεοδώρῳ 
πατρικίω καὶ στρατηγῷ Σικελίας καὶ πολέμου κροτηθέντος. ἔκρα- 

τήθη ὑπὺ τῶν Φράγγων ὁ αὐτὺς Ἰωάννης καὶ δεινῶς ἀνῃρέθη. 

ἐς ον κα. e. 

Tovro τῷ ἔτει ἐκίνησεν ὃ διάβολος φθύνῳ τῆς εὐσεβείας τῶν 
βασιλέων ἀνθρώπους πονηρούς, καὶ συνέβαλον τὴν μητέρα κατὰ τοῦ 
υἱοῦ, καὶ τὺν υἱὸν κατὰ τῆς μητρός. ἔπεισόαν γὰρ αὐτὴν ὡς ἐκ 
προγνωστικῶν πληροφορηθέντες., ὅτι "οὐκ ἔστιν ὡρισμένον παρὰ τῷ 

Θεῶ κρατῆσαι τὸν υἱόν σου τὴν βασιλείαν.(εἰ μὴ σή ἐστιν.) ἐκ 9εοῦ 

δεδομένη σοι.”.αὐτὴ δὲ ὡς γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα, ἔχουσα δὲ καὶ ro 

φίλαρχον., ἐπληροφορήθη οὕτως εἶναι, καὶ οὐκ ἐλογίσατο, ὅτι αὐτοὶ 
Φέλοντες διοικεῖν τὰ πράγματα τοῦτο προεφασίσαντο. τοῦ οὖν βασι- 

λέως γεγονότος εἰκοσαετοῦς, ῥωμαλέου τε ὄντος καὶ [κανοῦ πάνυ, 

ἑώρα ἑαυτὺν μηδὲν ἐξουσιάζοντα" καὶ ἐλυπεῖτο βλέπων Σταυράκιον 
τὸν πατρίκιον καὶ λογοθέτην τὰ πάντα κατέχοντα. καὶ πάντας πρὺς 
αὐτὸν προερχοµένους, [καὶ] μηδενὺς τολμῶντος τῷ βασιλεῖ συχνάσαι. 

5 P καὶ βουλευσάμενος τοῖς οὐκείοις αὐτοῦ ἀνθρώποις. ὀλιγοστοῖς οὖσιν, 

καὶ llérgo µαγίστρῳ καὶ Θεοδώρω πατρικίῳ τῷ Καμουλιανῷ καὶ 
«{αμιανῷ πατρικίω, ἐκύρωσε τοῦ πιάσαι αὐτὸν καὶ ἐξορίσαι ἐν Σικελία, 

καὶ κρατῆσαι αὐτὺν τὺ βασίλειον μετὰ τῆς ἠἰδίας μητρός. τῇ δὲ 9 
τοῦ Φεβρουαρίου μηνὺς τῆς γ΄ ἐνδικτιῶνος σεισμὺς γέγονε φοβερώ- 

1:09 B τατος, ὥστε μὴ τολμᾶν τινας ἐν οἴκῳ καθευδῆσαι, ἀλλὰ πάντας εἰς 
τοὺς κήπους καὶ τὰ ἐξάερα σκηνὰς ποιήσαντας διάγειν. ἡ δὲ βασί- 

λισσα Gua τῷ υἱῷ αὐτῆς ἐξῆλθεν ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι. µηνυθείσης 

1 ἀπλικεύσας hm. — ἄφνω om. d. — 2 καὶ om. f. — 3 δὲ ἡ Eig. h. — 
3 στρατιωτικοῦ —4 Θεοδότου τοῦ om. g. — b δυνηθείη ἐναμύνασθαι y ὄννη- 
Oriev ἀμύνασθαι dg δυνηθεῖεν ἀμύνεσθαι h ad ultionem inferendam, si 
posset A, — Κάρουλλον (-οὔλλον h) codd. — 6 καὶ ante κατ. om. z. — καὶ 
κατελθόντων σὺν d. — 10 ὁ διάβολος om, y. — 11 συνέβαλλον z. — 13 ὁρισμέ- 
vov hy. — 14 τῷ υἱῷ y. — 15 «órj em αὕτη d. — 17 ἐπροφασίσαντο g. — 
18 ῥωμαλαίου yz. — 19 αὐτόν g. — πάνυ post ἐλυπεῖτο add. dz om. ΥΑ. — 
91 προερχοµένους dgÀ προσερχοµένους hy. — καὶ del. videtur. — 33 rovg ol- 
πείους ἀνθρώπους αὐτοῦ ὀλιγοστοὺς Ιὄντας d. — 38 Θεόδωρον πατρίκιον τὸν 
Καμουλιανόν y. — 34 Φαμιανὸν πατρίκιον yz. — 3ὔ αὐτόν] αὐτῶν f αὐτήν 
em. — τὴν βασιλείαν h. — μετὰ τῆς ἰδίας μητρός om. em. — 926 Φευρουαρίου 

à 
dmz, — τῆς] τῇ g. — ty d y yz. — iv codd. — 97 τοὶμᾷν] τοὶμῶντας y. — 
28 sub diu tabernaculis factis et tentoriis extensis degebant A. — 29 εἰς εὺν 
ἅγιον Mápayra d. 

σι 

10 



ΧΡΟΝΟΤΡΑΦΙΑ 400 

δὲ τῷ Σταυρακίω τῆς προφάσεως ταύτης, συγκινεῖ τὴν 4ὐγούσταν 

κατὰ τοῦ υἱοῦ., καὶ πιάσασα τοὺς ἀνθρώπους τοῦ βασιλέως, πάντας 

δείρασα καὶ κουρεύσασα σὺν Ιωάννη τῷ πρωτοσπαθαρίῳ καὶ βαγύλω 

αὐτοῦ, τῷ Aryouévo Πικριδίω., ἐξώρισεν ἐπὶ τὰ κατωτικὰ µέρη ἕως 

Σικελίας. τὺν δὲ µάγιστρον Πέτρον ἀτιμίαις περιβαλοῦσα ἐκάθισεν 
ἐν τῷ οἴκω αὐτοῦ. ὁμοίως καὶ Θεύδωρον πατρίκιον, τὺν Καμου- 
λιανόν' τὸν δὲ πατρίκιον «4αμιανὺν δείρασα καὶ κουρεύσασα εἰς 
᾽Απολλωνιάδα τὸ κάστρον ἐξώρισεν. τύψασα δὲ καὶ róv υἱὸὺν καὶ 

πολλὰ Λοιδορήσασα ἀπρόϊτον ἐποίησεν ἐπὶ ἡμέρας ἱκανάς. ἤρξατο 
10 δὲ ὀρκίξειν τὺν στρατόν. ὅτι "ἕως οὗ ζῇς. οὐ καταδεξόµεθα vov 

víóv σου κρατῆσαι. καὶ ὤμνυον πάντες οὕτως, μηδενὺς τολμῶντος 
ἀντειπεῖν περὶ τούτου τὸ σύνολον. στόλος δὲ ἐξῆλθεν ᾽άράβων ἐπὶ 

Κύπρον. καὶ τοῦτο προγνοῦσα 7) βασίλισσα ἐσώρευσε καὶ αὐτὴ πάντα. 
τὰ ᾿Ρωμαϊκὰ πλωΐματα καὶ ἀπέλυσε κατ’ αὐτῶν. ἐλθόντες δὲ ἕως 

15 τὰ Μύρα ἀμφότεροι o£. στρατηγοὶ ἔκαμψαν τὸν ἀκρωτῆρα τῶν Χελι- 

δονίων καὶ εἰσῆλθον ἐπὶ τὸν κόλπον ᾿Αταλείας. οἱ δὲ ᾿4ραβες in 
κινήσαντες ἀπὺ τῆς Κύπρου, καὶ εὐδίαρ αὐτοὺς καταλαβούσης. περι- 

εφέροντο ἐν τῷ πελάγει. ἀναφανέντων δὲ αὐτῶν τὴν γῆν, εἶδον 
αὐτοὺς oí στρατηγοί, καὶ παραταξάµενοι ἠτοιμάσθησαν τοῦ πολε- 

20 μεῖν. Θεόφιλος δέ, ὁ τῶν Κιβυραιωτῶν στρατηγός, ῥωμαλέος ἀνὴρ 

καὶ [κανώτατος (v, Δαρσήσας καὶ πάντων προεξελθὼν τούτοις τε 

συµβαλών., ἐκρατήδη ox αὐτῶν, ὃν ἐπαγαγόντες πρὺς ᾽4αρών, Θεα- 
Φείς τε παρ αὐτοῦ προετράπη προδότης γενέσθαι καὶ τυχεῖν προσ- 

καίρων δωρεῶν. τοῦ δὲ μὴ καταδεξαµένου ἐπὶ πλέον τε ὀναγκασθέντος 
25 καὶ μὴ ὑπείξαντος, τὴν διὰ ξίφους τιµωρίαν ὑπομείνας μάρτυς ἄριστος 

ἀνεδείχθη. 

Κόσμου ΊΤῆς θείας Ῥωμαίων ᾿4ράβων Ῥώμης  Κωνσταντ. A. M. 6253 

5 
- 

ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς: ἀρχηγὺς  ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
Sony. ἔτη wmy. Κωνσταντῖνος  agov  ᾿Αδριανὺς — Taegácioc 

30 ἔτη E. ἔτη xy. &n xf. ἔτη καὶ. 
v. €. κ p. 

Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Σεπτεμβρίῳω, ὑνδικτιῶνος ιδ. κατέλαβον οἱ 995 v 
ὁρκίζοντες sig τὸ θέμα τῶν ᾽άρμενιάκων' οἱ δὲ οὐ κατεδέξαντο 

1 Αὐγοῦσταν g sine acc. f. — 2 τοῦ βασιλέως] τοῦ υἱοῦ αὐτῆς z αὐτοῦ 
d. — πάντας] παραυτά g. — 3 δήρασα dehm δήσασα f. — 65 µαγίσερον deh. 
— ἀτιμίᾳ d. — 6 Θεόδ. τὸν πατρ. y. — 8 καὶ utrumque om, f. — 14 πλοῖ- 
µατα h πλοήµατα f. — ἐλθόντων d. — 16 Αταλίας dehm. — 17 εὐδείας f. — 
αὐτοὺς Om. em. — 18 κατὰ τὴν γῆν Combefis τῇ yj? — 30 Κηβυραιωτῶν h 
Κιβυφεωτῶν m Κυβυρεωτῶν e Κυοβερεωτῶν f. Κιβυριωτῶν ἆ Κιβυρραιωτῶν g. 
— ῥωμαλαῖος hy. — 31 Θαρρήσας dy. — 35 ἀπαγαγόντες dz. — 38 τε om. h. 
— ὑπ αὐτοῦ d. — 34 τοῦ] τούτου d. — 925 ὑπήξαντος codd. praeter g. — 

, ὅ * 

29! comxr f. — 803 ἔτη κό g. — 32 iv codd. — 88 τὸ om. g. — o? om. em. 
'ÜlTREOPHANIS CHRON, I. 80 
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ὀμόσαι, ὅτι "oo βασιλευόµεθα ὑπὸ τοῦ υἱοῦ σου ἐν τῇ ζωῇ σου. 

οὐδὲ προτάσσοµεν τὺ ὄνομα Εἰρήνης πρὺ Κωνσταντίνου, ἀλλὰ Κων- 
σταντίνου καὶ Βἰρήνης, ὡς ἐξ ἀρχῆς παρελάβομεν.. ἀπέστειλε δὲ 
πάλιν πρὺς τὸ πιάσαι αὐτοὺς ᾽άλέξιον τὺν σπαθάριον καὶ δρουγγά- 

13? B ϱριον τῆς βίγλας» τὺ ἐπίκλην ἸΜουσουλέμ. o( δὲ κρατήσαντες αὐτὸν 5 

τοῦ ἄρχειν αὐτῶν προεβάλοντο, ἈΝικηφόρον δέ. róv πατρίκιον καὶ 

στρατηγὺν αὐτῶν, φρουρήσαντες Κωνσταντῖνον µόνον βασιλέα &v- 

ευφήµησαγ. τοῦτο µαθόντες οἱ τῶν Λοιπῶν θεμάτων λαοί, τοὺς 

στρατηγοὺς αὐτῶν διώξαντες Κωνσταντῖνον µόνον βασιλέα καὶ αὐτοὶ 
ἀνεκήρυττον. ὢ τῆς τοῦ πονηροῦ διαβόλου πανουργίας' πῶς διὰ 10 

πολλῶν μεθοδειῶν σπεύδει ἀπολέσαι τὺ τῶν ἀνθρώπων γένος" οὗ 
γὰρ πρὺ ιε΄ χρόνων ὀμόσαντες τὸν φοβερὸν ἐκεῖνον ὄρκον καὶ ἔγγραφα 

«ποιήσαντες καὶ ἐν τῷ ἁγίω βήματι ἀποθέμενοι πάλιν ὤμνυον τῇ 
Εἰρήνῃ μὴ βασιλευθῆναι ὑπὸ τοῦ víob αὐτῆς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῆς. καὶ 
αὖθις τοῦτο ἐπιλαθόμενοι Κωνσταντῖνον αὐτοκράτορα ἀνευφήμουν, 15 
μὴ ἐννοήσαντες of τάλανες, ὅτι οὐκ ἔδει ἀντωμοσίαν ποιῆσαι. ἀνάγκη 
γὰρ πᾶσα τῇ ἀντωμοσία ἐπιορκίαν παρακολουθῆσαι, ἐπιορκία δὲ 8εοῦ 
ἄρνησις. συναχθέντες δὲ τῷ Ὀκτωβρίω μηνὶ τῆς ιδ ἰνδικτιῶνος οἱ 
τῶν θεμάτων ἐν τῇ ᾽Ατρώα ἐπεζήτησαν πάντες κοινῇ yvóug Κων- 
σταντῖνον βασιλέα εὐκοστὺν ἄγοντα ἔτος' φοβηθεῖσα δὲ Εἰρήνη τὺ 90 

ὕρμημα τοῦ Λαοῦ ἀπέλυσεν αὐτόν. αὐτοὶ δὲ τοῦτον αὐτοκράτορα 
1:5 B ἐκύρωσαν μέν, ἀπεκήρυξαν δὲ τὴν τούτου μητέρα. ἀπέστειλε δὲ 

εὐθέως ὁ βασιλεὺς Μιχαὴλ τὸν {αχανοδράκοντα καὶ Ἰωάννην., τὸν 
βάγυλον αὐτοῦ καὶ πρωτοσπαθάριον., καὶ ὥρκισαν τοὺς ᾽άρμενιάκους 

τοῦ μὴ δέξασθαι Εἰρήνην τὴν αὐτοῦ μητέρα εἰς βασιλέα" τὺν δὲ 

304 Ρ᾽άλέξιον ἐπεκύρωσε στρατηγὺν αὐτῶν. καὶ ἐπανελθὼν Ó βασιλεὺς ἐν 

τῇ πύόλει τῷ «4εκεμβρίῳ µηνί, δείρας καὶ κουρεύσας Σταυράκιον 
ἐξώρισε εἰς τὺ θέµα τῶν ᾽άρμενιάκων πρὸς πληροφορίαν αὐτῶν. 
ἐξώρισε δὲ καὶ ᾿άέτιον τὸν εὐνοῦχον, πρωτοσπαθάριον καὶ ἐπιστή- 

(o δι 

8 προε]άβομεν y. — 4 πεῖσαι Combefis. ad inflectendum eos A. — ἀσπαθδά- 
ριον (— πρωτοσπ)}) h. — δρογγάριον d. — 5 ἸΜουσουλέμ deh ἸΜουσελέμ fgm 
ἹΜωσηλέ Zon. XV, 11. — 6 ἑαυτῶν f. αὐτόν hm. — προεβάλλοντο g. — 7 βα- 
σιλέα ἀνευφήμησαν] principem et imperatorem laudarunt et acclamarunt Α. — 
ἀνευφήμισαν h. — 9 µόνον om. f. — καὶ αὐτοὶ βασιλέα d. — 10 ἀνευφήμησαν 
g sed in mg. yg. καὶ ἀνεκήρυττον. — à dehm. — 11 μεθοδιῶν codd. — 12 κε] 
ε f. — 13 βήματι] ^m Φυσιαστηρίω d, — 17 τῇ om. m. — παρακουθῆσαι d. 

— 18 ιδ] τα y. — s codd. — 19 4rgó« d. — ἐπεζήτησαν dm ἐπεζητήσαντες 
ef ef τα pr. m. corr. ἐπιζητήσαντες 2. — πάντες om. h. — 30 δὲ ἡ Εἰρήνη h. 
— 92 μὲν om. m. — 28 εὐθύρ d. — 34 βαγῦλον g. — ὥὤρκησεν h. — 325 eis 

À 
βασιλέα dy εἰς βασι z in imperatricem A. — 96 ἐν om. g. — 927. 28 ἐξώρισε 
Ζταυράκιον 7. — 98 τὸ τῶν ρμ. θέµα d. — "neum d. — 29 πρωτοσπ. 

τὸν i-r. d. 
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θιον αὐτῆς. καὶ πάντας τοὺς οἰκειακοὺς αὐτῆς εὐνούχους. ταύτην 

δὲ μετὰ τῆς ἀπαθείας αὐτῆς ἐκάθισεν ἐν τῷ παλατίῳ τῶν Ἐλευθε- 
gíov, ὃ αὐτὴ ὠκοδόμησεν, ἐν ᾧ καὶ τὸ πλεῖσότα χρήματα ἦν κατα- 
κρύψασα. ἐγένετο δὲ τῷ αὐτῷ μηνὶ ἐμπυρισμός. καὶ ἑκάη ὁ τρί- 

Ἀλινος τοῦ πατριαρχείου, ὁ λεγόμενος Θωμαῖτης, καὶ τὸ κυαιστώ- 

ριον καὶ ἄλλαι οὗκίαι πολλαὶ ἕως τοῦ Μιλίου. τῷ δὲ ᾽πριλλίῳ 
μηνὶ ἐπιστρατεύσας Κωνσταντῖνος κατὸ Βουλγάρων ἦλθεν εἰς τὸ 
ἐπιλεγόμενον Προβάτου κάστρον. εἰς τὸ τοῦ ἁγίου Γεωργίου ῥυάκιν' 

καὶ συναντήσας Καρδάµω, τῷ κυρῷ Βουλγαρίας, μικροῦ πολέμου 
περὶ τὴν ἑσπέραν γεγονότος, δειλανδρήσαντες of ᾿Ρωμαῖοι διὰ τῆς 

νυκτὺς ἔφυγον καὶ ὑπέστρεψαν ἀδόξως' καὶ οἳ Βούλγαροι δὲ φοβη- 
Δέντες ὑπέστρεφαν. 

BI»... 

Toro τῷ ἔτει μηνὶ Σεπτεμβρίῳ ἐπεστράτευσεν ó βασιλεὺς κατὰ 
᾿4ράβων, καὶ ἀπάρας ix τοῦ ᾽άμωρίου ἀπῄει ἐπὶ Ταρσὺν τῆς Κιλι- 

xíuo. ἐλθὼν δὲ εἰς ᾽νύδρους πύργους πάλιν ἀνθυπέστρεψε κενὺς 

μηνὶ Ὀκτωβρίω, ὑνδικτιῶνος τε. τῇ δὲ τε τοῦ Ἰαννουαρίου μηνὺς 
παρακληθεὶς ὃ βασιλεὺς ὑπὺ τῆς ἰδίας μητρὸς καὶ πολλῶν τῶν ἐν 

τέλει ἀναγορεύει αὐτὴν πάλιν. καὶ συνευφηµίζεται σὺν αὐτῷ ὡς ἐξ 

ἀρχῆς, Κωνσταντίνου καὶ Ηἰρήνης. καὶ πάντες μὲν πειθαρχοῦσιν. 
T0 δὲ τῶν ᾽άρμενιάκων Βέµα ἐνστάντες πρὺς τοῦτο στασιάζουσι καὶ 

ἐπιζητοῦσιν ᾽άλέξιον, τὺν πρὺ μικροῦ στρατηγήσαντα αὐτῶν. τὸ 
τηνικαῦτα τοῦ βασιλέως μετὰ λόγου προσκαλεσαµένου αὐτὺν καὶ τῇ 

τοῦ πατρικίου ἀξίᾳ τιµήσαντος καὶ πρὺς ἑαυτὸν κατασχόντος. τοῦ- 
τον οὖν διὰ τὴν τοιαύτην ἐπιζήτησιν καί τινας λόγους περὶ αὐτοῦ 

ῥεσκομένους. ὡς μέλλειν αὐτὸν βασιλεύει», δείρας καὶ κουρεύσας ἐν 
τῷ πραιτωρίῳ ἀπέθετο. τῷ δὲ Ἰουλίῳ μηνὶ ἐπεστράτευσε κατὰ 
Βουλγάρων καὶ ἔκτισε τὸ κάστρον Μαρκέλλων' καὶ τῇ εἰκάδι τοῦ 
Ιουλίου μηνὺς ἐξῆλθε Κάρδαμος, ὁ κΌρις Βουλγαρίας μετὰ πάσης 
τῆς δυνάµεως αὐτοῦ καὶ ἕστη ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν. Θερμµοπνοήσας 
δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ ὑπὺ ψευδοπροφητῶν πεισθείς, ὡς αὐτοῦ ἔσται jj 

νίκη. ἀσκόπως καὶ ἀτάκτως συνέβαλε πόλεμον καὶ ἡττᾶται σφοδρῶς. 

ἐπανέρχεται δὲ φυγὰς ἐν τῇ πόλει πολλοὺς ἀποβαλών., οὐ µόνον τοῦ 

2 μετὰ τῆς ἀπαθείας αὐτῆς] cum suavitate sua et affluentia Α. — 8 δ] ó 
dehm, --- αὐτῇ em. — 4 ἐγένε τῷ αὐτῷ f. — ἐν τῷ αὐτῷ h. — καὶ om. f. — τρί 
Ἀλεινος y τρίκ]ηνος d. — 5 πατριαρχίου mz. — πυαιστόριον h κυεστόριον ἆ κοι- 
αιστώριο» g. — 6 Μηλίου dfz. — 8 ῥυώκην h. — 10 δειλανδρέσαντες codd. praeter g. 
— of Ῥωμαῖοι] hi qui ex parte Homanorum erant A. — 16 Ανύδρου e. — 

17 iv codd. — τε] &' h. — δὲ om. h. — Ἰανουαρίου z. — 18 τῆς om. em. — 
19 συνευφημεῖται ἆ συνεφηµίζεται οἳ συνεφηµέίζετο πι, — σὺν om. d. — 90 καὶ 

anie πάντες Om. Ἱ. — 34 τούτῳ h. — 25 περὶ αὐτοῦ om. d. — 36 ῥεσκουμέ- 
νους f. — 38 εἰκάδι d. κ΄ yz. — 39 συνέβαλλεν g. — 33 µόνον ἐκ τοῦ d. 
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κοινοῦ Λαοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν τέλει, ἐν olg καὶ Μιχαὴλ µάγιστρον 
τὸν {αχανοδράκοντα., καὶ Βάρδαν πατρίκιον, καὶ Στέφανον πρῶτο- 
σπαθάριον, τὺν Χαμέα, Νικήταν τε καὶ Θεόγνωστον στρατηγοὺς 
7εγονότας, καὶ ἀνθρώπους βασιλικοὺς οὐκ ὀλίγους, καὶ Παγκράτιον 

τὸν φευδοπροφήτην καὶ ἀστρονόμον, ὅστις καὶ νικᾷν αὐτὸν προ- 

εφήτευσεν. ἐπῆραν δὲ καὶ τὺ τοῦλδον χρήματά τε καὶ ἵππους καὶ 
τὴν κόρτην μετὰ πάσης τῆς βασιλικῆς ὑπουργίας. τῶν δὲ ταγμάτων 

ἐπισυναχθέντων ἐν τῇ πόλει, ἐβουλεύσαντο ἐξαγαγεῖν Νικηφόρον, 
τὸν ἀπὺ καισάρων., καὶ στῆσαι εἰς βασιλέα. τοῦτο γνοὺς Κωνσταν- 

rivog, ἀποστείλας ἐξήγαγεν ἀμφοτέρους τοὺς υἱοὺς Κωνσταντίνου, 

τοῦ πάππου αὐτοῦ, ἐν τῷ ἁγίῳ Μάμαντι' καὶ róv μὲν Νικηφόρον 
ἐτύφλωσεν, Χριστοφόρον δὲ καὶ Νικήταν, ᾽ἄνθιμόν τε καὶ Εὐδόκι- 

μον ἐγλωσσοκόπησεν' σὺν αὐτοῖᾳ δὲ καὶ ᾽άλέξιον. τὺν προλεχθέντα 
πατρίκιον, ἐξετύφλωσε πεισθεὶς ταῖς μητρικαῖς εἰδηγήσεσι καὶ Σταυ- 
ρακίου., τοῦ προρρηθέντος πατρικίου, ὡς. εἰ μὴ τοῦτον ἐκτυφλώ- 

σειεν., εἰς βασιλέα αὐτὺν ψηφίζονται. ἐγένετο δὲ ἡ τούτων ποινὴ 

μηνὶ 4ὐγούστω, ἡμέρᾳ σαβῥάτῳ, ὑνδικτιῶνι τε, ὥρα 8’. ἀλλ οὐκ 
εἰς μακρὰν ἡ τοῦ δεοῦ δίκη ἀνεκδίκητον εἴασε τὴν ἄδικον ταύτην 

᾿αρᾶξιν. μετὰ γὰρ πενταετῆ χρόνον, τῷ αὐτῷ µηνί, καὶ τῇ «vri 

A. M. 6285 

ἡμέρα τοῦ σαβῤῥάτου, τυφλοῦται Oxo τῆς ἰδίας μητρὺς Ó αὐτὺς 

Κωνσταντῖνος, 

y- w. κ. $. 

Τούτῳ τῷ ἔτει ἀκούσαντες οἱ ᾽άρμενιάκοι περὶ τοῦ πατρικίου 
᾽αλεξίου, Or. ἐτυφλώθη., ἐφυλάκισαν τὸν στρατηγὺν αὐτῶν Θεόδω- 

gov καὶ πατρίκιον, τὺν Καμουλιανόν. καὶ μαθὼν ὁ βασιλεὺς 
ἀπέλυσε τὸν πρωτοσπαθάριον Κωνσταντῖνον, τὸν ᾿4ρτασήρ, καὶ τὸν 

Χρυσοχέρην., στρατηγὺν τῶν Βουκελλαρίων. μετὰ λαοῦ τῶν λοιπῶν 

θεμάτων, τοῦ πιάσαι αὐτούν. οὗ δὲ κροτήσαντες πόλεμον πρὺς 

αὐτοὺς ἐπίασαν ἀμφοτέρους καὶ ἐτύφλωσαν, καὶ ἐσφάγησαν πολλοὶ 

1 µαγίστρον deh. — ? τὸν] τοῦ dg. — 3 Χαμαία deh Χαμαῖα m Xa- 
µέαν f sed έαν sec. m. in lit. — 5 προηγόρευσεν d, — 6 ἐπῆραν h ἐπήρασιν 
rell. — ἵππους καὶ ἅρματα xal v. x. d. — 7 τῶν δέ] καὶ δὴ τῶν d. — 8 ἐπι- 
συναχθέντων om. em. — 9 τόν] τῶν y. — 10 ἐξ. αὐτὸν ἤτοι ἀμφοτέρους d. — 
12 dí] τε h. — Εὐδόκιμον Ανθιμόν τε καὶ Νικήταν d. — νθημον h. — 
13 ἐγλωσσοτόμησεν d. — προρηθέντα d. — 14 ἐτύφλωσεν fg. — 15 τυφλώσειεν 

corr. ex ποιήσειεν d. — 17 σαββα m. — i codd. — s' fh. — 18 ἀνεξεκδίκη- 
τον z ἀνεξεδίκητον d. — 20 ὑπὸ v. (0. μητρὸς τυφλοῦται d. — 54 ἐφυλάκη- 
σαν dy. — 20 ἀκούσας δὲ ὁ βασ. d. — 26 τὸν Αρτασήρ d τοῦ gr. yz. — 
Agrao5o g or«cyo«v Zonar. XV, 12, — 27 Χρυσοχέρη» corr. ez Χρυσοχάρην d 
Χρυσοχέριν ehm Χρυσύχειρα Zon. — μετὰ τοῦ Λαοῦ dz, — 27.98 τῶν λοιπών 
θεμάτων] In haec verba desinit cod. h. — 38 πιάσαι ἆ πεῖσαι gy. — 39 ἅμ- 
φοτέρους αὐτῶν καέ dg. 
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ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν μηνὶ Νοεμβρίῳ τῆς « ἐνδικτιῶνος' τῷ δὲ 
«4εκεμβρίῳ μηνὶ κε, ὥρα δευτέρα, νυκτερινῆς βροντῆς καὶ ἀστραπῆς 
γενομένης, ἀνήφθη µέρος τοῦ βασιλικοῦ ἐργοδοσίου τῶν Ίρυσο- 

χλαβαρίων κατὰ τὸν χρυσίωνα. μετὰ δὲ τὸ ἅγιον πάσχα ἐπεστρά- 

τευσεν ὁ βασιλεὺς κατὰ τῶν ᾽άρμενιάκων μετὰ καὶ πάντων τῶν 

λοιπῶν θεμάτων. καὶ τῇ xe τοῦ Μαΐου μηνὺς τῆς α΄ ἐἠνδικτιῶνος, 

ἡμέρα κυριακῇ τῆς πεντηκοστῆς, πολεµήσας αὐτούς, δόλω τῶν σὺν «00 ν 

αὐτοῖς ᾽ἁρμενίων προδεδωκύτων νικήσας συλλαμβάνει αὐτοὺς καὶ 
ἀναιρεῖ ᾽άνδρόνικον, σπαωθάριον καὶ τουρµάρχην αὐτῶν. καὶ Θεό- ται Ἡ 
φιλον τουρµάρχην καὶ Γρηγόριον, ἐπίσκοπον Σινώπης. τοὺς δὲ 

λοιποὺς ζηµίαις καὶ δηµεύσεσι καθυπέβαλεν. ᾖΧιλίους δὲ ἐκ τοῦ 
κάστρου αὐτῶν δεσµήσας ἐν τῇ πόλει εἰσήγαγε διὰ τῆς πόρτης Βλα- 

χερνῶν, μηνὶ "Iovvío κδ’, ἡμέρα B, ὧν ἐπιγράψας τὰ πρόσωπα µέλανι 
κεντητῷ, ''᾽ρμενιάκος ἐπίβουλος, διέσπειρεν αὐτοὺς £v τε Σικελία 

15 καὶ ταῖς λοιπαῖς νήσοι. οἱ δὲ προδόται αὐτῶν ᾽άρμένιοι μηδὲν 
φιλοτιµηθέντες παρὰ τοῦ βασιλέως τὸ κάστρον Κάμαχον παρέδωκαν 
τοῖς "4ραψιν. 

c 

M - 

à. 6. κε. {. A. M. 6286 

Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίω., ἰνδικτιῶνος β΄. παρέλαβον οἱ 

20 4ραβες τὺ κάστρον Θήβασαν ὑπὺ λόγον" Ói0 καὶ τοὺς ἄρχοντας 

αὐτοῦ ἀπέλυσαν πορευθῆναι εἰς τὰ ἴδια. 

Kock o aW. A. M. 6981 

Tovro τῷ ἔτει µισήσας ὁ βασιλεὺς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Μαρίαν 
ὑποβολῃ τῆς ἑαυτοῦ μητρὺς ἐφιεμένης τῆς ἀρχῆς πρὺς τὸ κατα- 

os γνωσθῆναι αὐτὸν ὑπὺ πάντων. ἐξεβιάσατο αὐτὴν τοῦ γενέσθαι 

µονάστριαν. καὶ πείσας αὐτὴν ἀπέκειρε μηνὶ Ἰαννουαρίῳ. ὑυδικτιῶνος 
y. καὶ τῷ ᾽πριλλίω μηνὶ ἐπεστράτευσε κατὰ ᾽4ράβων: καὶ τῇ η 
τοῦ Μαΐου μηνὺς πολεμήσας μεθ᾽ ἑνὺς κούρσου αὐτῶν ἐν τόπῳ ἐπι- 

λεγομένω ᾽4νοῦσαν, νικήσας καὶ τρέψας ἤλασεν ἕως τοῦ ποταμοῦ. τες B 
go καὶ κατελθὼν εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς τὸν Θεολόγον εὐξάμενος τὸ κὠ- 

µέρκιν τοῦ πανηγυρίου., ϱ' λιτρῶν χρυσίου Gv, ἐκούφισε πρὺς 8ερα- 

1 τῶν om. y. — 5 codd. item v. 6, 19, 26. — 2 κε om. d. — ὥρᾳ] 
ἡμέρᾳ d. — νυκτερινῆς] της γυκτύς g vvxteQu»g? -- 4 Ἰρυσίονα em et ut 
vid. f χρουσίωνα g Ἰρυσῶνα Hase im Steph. Thes. s. v, Χρυσών. — b. 6 πάντα 
τὰ λοιπὰ θέµατα y. — 6 x[ g. — 7 die sanctae pentecostes À. — rijg om. 
ef. — 8 νικήσας] Νικήτας g. — 11 καθυπέβαλλεν g. — 19 αὐτῶν — εἰσήγαγεν 
om. f. — rà» Βλαχερνών d. — 18 Ἰουλίω y. — 16 Camachan A. — v. v. 19—21 
om. d. — 30 Θηβάσαν y. — 95 τοῦ om. g. — 36 Ἰανουαρίω g. — 98 πολε- 
µήσας μετ αὐτῶν ἦγουν μεθ) ἑνός d. — µετενός y. — 929 Ανουσᾶν g vov- 

σαν d, — 50 εὐξάμενος εἰς τὸν Θεο]όγον g. — κωμέρκιν] πουμέρκιν ἀῑπι κο- 
µέρκιον  πουµέρκιον e. — 31 χρυσίου om. d. — ὤν d om. em. 
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πείαν τοῦ ἁγίου ἀποστύλου xal εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. τῷ δὲ 

Αὐγούστω μηνὶ ἔστεψεν ὁ βασιλεὺς Θεοδύτην τὴν κουβικουλαρέαν 
εἰς ἀυγούσταν καὶ ἐμνηστεύθη αὐτὴν παρανόμως. 

αν ἄν a 

Τούτῳ τῷ ἔτει, μηνὶ Σεπτεμβρίω, ὑνδικτιῶνος δ’,. ἐποίησε τὸν 
γάμον ó βασιλεὺς μετὰ Θεοδύτης ἐν τῷ παλατίῷω τοῦ ἁγίου Μάμαν- 

τος ἡμέρας u. τῷ δὲ ᾽Απριλλίω μηνὶ τῆς αὐτῆς ὅ΄ ἠνδικτιῶνος, 
ἡμέρα ζ, ὥρα νυκτερινῇ, γέγονε σεισμὺς ἐν τῇ νήσω Κρήτη φοβε- 
ρώτατος. ἐγένετο δὲ καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει μηνὶ Maio δ΄ πάνυ 

φοβερός. Κάρδαµος δέ, ὁ κΌῦρις Βουλγαρίας, ἐδήλωσε τῷ βασιλεῖ, 

6r. "1 τέλεσόν µοι πάκτα. ἢ ἔρχομαι ἕως τῆς Χρυσῆς πόρτης καὶ 
ἐρημῶ τὴν Θράκην. ὁ δὲ βασιλεὺς βαλὼν καβαλλίνας ἀλόγου εἰς 

μανδῆλιν ἔπεμψεν αὐτῷ εἰπών. ὅτι "oic u£v σοι πρέπει πάκτα, 

ἀπέστειλά σοι. γέρων δὲ εἶ' καὶ οὗ Θέλω ἵνα κοπιάσῃς ἕως τῶν 
ὧδε' ἀλλ᾽ ἐγὼ ἔρχομαι ἕως Μαρκέλλων, καὶ ἔξελθε. καὶ εἴ τι κρίνει 
ὁ θεός... καὶ ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς εἰς τὰ περατικὰ θέματα ἐόώρευσε 

rov λαὺν αὐτοῦ καὶ ᾖλθεν ἕως Βερσινικίας, καὶ ὁ Κάρδαµος ἦλθεν 
ἕως τοῦ δασέος ᾽άβρολέβα καὶ δειλιάσας ἔμεινεν ἐν τῷ Aon. ὁ δὲ 
βασιλεὺς παραθαρρύνας rov λαὺν αὐτοῦ ἀπῆλθεν ἕως τοῦ γυμνοῦ 
᾿Ηβρολέβα, προσκαλούμενος αὐτὸν ἐπὶ ἡμέρας if. ὁ δὲ οὐκ ἐτόλ- 
µησεν, GAÀ ἐπανῆλθε φυγὰς εἰς τὰ ἴδια. τῷ Ó' αὐτῷ χρόνω καὶ 

οἱ "4ραβες ἦλθον ἕως τοῦ ᾽άμωρίου, καὶ μηδὲν ἀνύσαντες ὑπέστρεψαν 
αἰχμαλωσίαν εἰς τὰ περίχωρα ποιῄσαντες. 

Τῷ ὃ αὐτῷ ἔτει Πλάτων, ὃ τοῦ Σακκουδίωνος ἡγούμενος, 
ἀπέσχισε τῆς κοινωνίας Ταρασίου τοῦ πατριάρχου, ὡς δεξαµένου 

τὸν βασιλέα εἰς κοινωνίαν καὶ ἐπιτρέφαντος τῷ τε κατηχητῇῃ τοῦ 
κουρεῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ Μαρίαν, καὶ τῷ ἀββᾷ loc, τῷ 
ἡγουμένω τῶν Καθαρῶν, τοῦ στεφανῶσαι αὐτὸν μετὰ τῆς Θεοδότης. 
καὶ τοῦτο γνοὺς Ó βασιλεὺς ἀπέστειλε Βαρδάνιον. τὸν πατρίκιον 
καὶ δοµέστικον τῶν σχολῶν., καὶ Ιωάννην, róv κόµητα τοῦ Ὀψικίου, 

1 τοῦ Θεολόγου post Ἰωάννου add. d. — 9 κουβικουλαρίαν f. — 3 av- 
à 

γοῦσταν g. — αὐτῇ g. — 4 i] τα f. — D iv codd. item v. 7. — indictione 

H * ΄ [i 9 " 1 -T , t t 
prima À, — 6 µετά Θεοδότης ὁ βασιλεύς dg. — 7 ἡμερῶν u' y ἡμ 9 g.— 

8 Κρήτης d Ken g. — 9 X om. f. — 10 Κέρδαμος ο. — 11 πόρτας ef sop g. 
— 12 ἐρημόνω m ἐρημόννω ef. — παβαλλένας vulg. καβαλίναςι dy καββα- 
ένας g. — 12.18 εἰς µανδηλεν om.f. — 18 μανδῆλιν g µανδήλιν m µανδεί- 
ιν e µανδήλην d. — 15 κρίνει deg. κρινεῖ f κρίνη m. — ΙΤ Βερσινίκιας em. 
— 18 δασέως g δάσεως y om. d. — Ακρολέβα { item v. 20. — 19 λαόν] στρα- 
τόν d. — 21 τῷ ὃ᾽ αὐτῷ — 23 ποιήσαντες om. d. — 22 ὑπέσιρεφαν--- 38 ποιή- 
σαντες Om. g. — 34 σακουδίωνος dA σάκκου δίωνος g Xoxwxovó(ov Georg. 

Mon. p. 669. — 3ὔ δεξάµενος y. — 27 Magíav τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ Ἰωσὴφ 
τῷ µοναχῷ καὶ ἡγουμ. d. 
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καὶ εἰσήγαγε τὸν Πλάτωνα ἐν τῇ πόλει καὶ ἀπέκλεισεν εἰς ἐγκλείότραν 
ἐν τῷ vag τοῦ ἀρχιστρατήγου ἐν τῷ παλατίω' τοὺς δὲ λοιποὺς 
μοναχοὺς σὺν τοῖς ἀνεψιοῖς αὐτοῦ τύψαντες ἐξώρισαν ἐν ϐΘεσσαλο- 

νίκῃ. οὓς ὑπερασπίζετο 7j µήτηρ τοῦ βασιλέως, ὡς τῷ υἱῷ αὐτῆς 

ἀντιταττομένους καὶ καταισχύνοντας αὐτόν. 

Ρώμης ἐπίσκοπος {έων ἔτη η’. 
bo Ws. ow. 

Tovro τῷ ἔτει, μηνὶ «Σεπτεμβρίῳ, ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς σὺν τῇ 
μητρὶ αὐτοῦ ἐν τῇ Προύσῃ θερµίσαι' καὶ τῇ f τοῦ Ὀκτωβρίου 
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μηνὸς τῆς εἰ ὑνδικτιῶνος ἐτέχθη τῷ βασιλεῖ υἱός, ὃν ἐπωνόμασε. 

4έοντα" καὶ μαθὼν ὁ βασιλεύς, καταλιπὼν τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν 
τοῖς θερμοῖς σὺν πάσῃ τῇ βασιλικῇ τάξει καὶ τοῖς ἄρχουσι δρομαῖος 
ἐπὶ τὴν πόλιν ὑπέστρεφεν. εὑροῦσα δὲ διωρίαν ἡ τούτου µήτηρ 
προσελάλησε καὶ ὑπέσυρε δωρεαῖς καὶ ὑποσχέσεσι τοὺς τῶν ταγµά- 
των ἄρχοντας πρὺς tO καθελεῖν τὸν υίὸν αὐτῆς καὶ μονοκρατορῆσαι 

αὐτήν. τοὺρ μὲν δι ἑαυτῆς θωπεύσασα. τοὺς δὲ διὰ τῶν ἀνθρώ- 
πων αὐτῆς, καὶ εἴλκυσε πάντας πρὺς ἑαυτὴν καὶ ἐξεδέχετο ἡμέραν 
εὑρεῖν ἐπιτήδειον. ἐν δὲ τῇ ᾿Ρώμῃ τελευτήσαντος τοῦ πάπα ᾿4δρια- 
vob, χειροτονεῖται 4έων, ἀνὴρ τιµιώτατος καὶ κατὰ πάντα αἰδέσιμος, 
τῷ δὲ Μαρτίω μηνὶ ἐξῆλθεν Ó βασιλεὺς κατὰ ᾽4ράβων ἔχων μεθ) 
ἑαυτοῦ Σπταυράκιον τὸν πατρίκιον καὶ Λλοιποὺς φίλους τῆς μητρὺς 

αὐτοῦ καὶ ἐκλογὴν μονοζώνων στρατιωτῶν ἐξ ἀμφοτέρων θεμάτων 

χιλιάδας x. ἰδόντε δὲ o[ περὶ Σταυράκιον τὴν προθυμίαν τοῦ 
λαοῦ καὶ τοῦ βασιλέως ἐφοβήθησαν, μήπως πολεµήσας νικήσῃ., καὶ 
ἀστοχήσωσι τῆς xaT αὐτοῦ βουλῆς. καὶ δωροδοκήσαντες τοὺς τῆς 
βίγλας ἔπεισαν αὐτοὺς ψεύσασθαι, ὅτι ἔφυγον οἳ Σαρακηνοί. ὁ 
γοῦν βασιλεὺς πολλὰ Λλυπηθεὶς ἄπρακτος εἰ τὴν πόλιν εἰσῆλθεν. 

καὶ τῇ «€ τοῦ Μαΐου μηνὺς τέθνηκεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ fov, καὶ ἐθρή- 
νησεν αὐτὺν σφόδρα. τῇ δὲ ιζ τοῦ Ιουλίου µηνόᾳ, ἰνδικτιῶνος &, 
ἡμέρα εἰ, ἐξ ἰππικοῦ ἀγῶνος περάσαντος τοῦ βασιλέως ἐν τῷ ἁγίῳ 
Μάµαντι ἐπέρασαν κατ αὐτοῦ οἱ τῶν ταγμάτων προλαλημένοι, ὥστε 

πιάσαι αὐτόν. ὁ δὲ τοῦτο μαθὼν εἰσῆλθεν εἰς τὸ χελάνδιν αὐτοῦ 

1 τὸν αὐτὸν Πιάτωνα d. — ἀπέκλεισαν (sic) αὐτὸν sig d. --- 8 τύφαντες 
ἐξώρισαν dgA τύψφας ἐξώρισεν y. —  Oscalovíxy f. — 4 οὓς y Georg. Mon. 
ol; dg. — 5 ἀντιταττόμενος g. — καταισχύνοντος y. — v. 7 om. ef. — 9 8ερ- 

à 
µῆσαι dy. — 10 ἐν codd. item v. 39. — ἐπωνόμασαν d. — 12 θέρµοις y. — 
roig om. g. — δροµαίως fg δροµέως d. — 18 διορίαν degm. — 16 µονοκρατῆ- 
σαι dg. — 16 θωπεύουσα g. — 18 πάππα g. — 33. 93 Θεμάτων ποιησάμενος 
χιλιάδας g. — 94 µήποτε πολεµήσαντος αὐτοῦ καὶ νικησάντος ἁἄστοχ. d. — νική- 
es. y. — 926 δωροδοκίσαντεο em δωροδοκήσας g. — 29 ε] s g. — 31 κατ 

9 , , - , ,9 
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καὶ ἐπέρασεν εἰ Πύλας βουλόμενος εἰς v0 Δέµμα τῶν ἀνατολικῶν 
προσφυγεῖν. συνῆσαν δὲ αὐτῷ καὶ o( τῆς μητρὺς αὐτοῦ φίλοι &yvo- 
ούμενοι παρ αὐτοῦ. ἐξῆλθε δὲ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἕως τοῦ Τρίτωνος. 
συμβουλευσάμενοι δὲ oí συνόντες αὐτῷ φίλοι τῆς μητρὺς αὐτοῦ 
εἶπον πρὸς ἑαυτούς"' "ἐὰν ἐπισωρευθῇ αὐτῷ λαός, οὐκέτι κυριεύεται, 
xal οὐ λανθάνοµεν αὐτόν. καὶ ἀπολεῖ ἡμᾶς. καὶ ἡ µήτηρ δὲ αὐτοῦ 
ἐπισωρεύσασα ἐν τοῖς Ελευθερίου τοὺς τῶν ταγµότων προλαληθέντας 

αὐτῇ εἰσῆλθεν ἐν rà παλατίω, καὶ μαθοῦσα τὴν τοῦ Λλαοῦ πρὺς 
τὸν βασιλέα συνδρομὴν ἐφοβήθη λίαν. καὶ ἐσκέπτετο ἀπολῦσαι ἐπι- 

σκόπους πρὺς αὐτὸν καὶ λαβεῖν Aóyov καὶ καθίσαι εἰς γωνίαν. ἔγραψε 

δὲ λάθρα πρὸς τοὺς συνόντας αὐτῷ φίλους αὐτῆς, ὅτι ''εἰ μὴ ποιή- 
σητέ τινα τρόπον καὶ παραδώσητε αὐτόν. τοὺς λόγους, οὓς ἔχετε 

μετ᾽ ἐμοῦ. μηνῦσαι ἔχω τῷ βασιλεῖ.. οἱ δὲ φοβηθέντες ἐκράτησαν 
αὐτὺν εἰς παράκλησιν. καὶ εἰσενέγκαντες εἰς τὸ χελάνδιν τῷ σαββάτῳ 

πρωῖ κατέλαβον ἐν τῇ πόλει. τῇ i6 τοῦ 4ὐγούστου µηνός. καὶ 
ἀπέκλεισαν αὐτὸν ἐν τῇ Πορφυρᾶ, ἔνθα καὶ ἐγεννήθη. καὶ περὶ 
ὥραν θ΄ ἐκτυφλοῦσιν αὐτὸν δεινῶς καὶ ἀνιάτως πρὺς τὸ ἀποθανεῖν 
αὐτόν, γνώµῃ τῆς μητρὺς αὐτοῦ καὶ τῶν συμβούλων αὐτῆς. ἐδκο- 
τίσθη δὲ ὁ ἤλιος ἐπὶ ἡμέρας (f καὶ οὐκ ἔδωκε τὰς ἀκτῖνας αὐτοῦ. 

ὥστε πλανᾶσθαι τὰ πλοῖα καὶ φέρεσθαι, καὶ πάντας λέγειν καὶ 
óuoAoytiv, ὅτι διὰ τὴν τοῦ βασιλέως τύφλωσιν ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας 

ἀπέθετο" καὶ οὕτω κρατεῖ Εἰρήνη, ἡ µήτηρ αὐτοῦ. 
Τῷ à' αὐτῷ ἔτει καὶ οἳ τῆς “Ρώμης, συγγενεῖς τοῦ µακαρίου 

πάπα ᾿δριανοῦ., συγκινήσαντες TOv Aaóv ἐστασίασαν κατὰ Afovrog 

τοῦ πάπα. καὶ κρατήσαντες ἐτύφλωσαν αὐτόν' οὐ μέντοι ἡδυνή- 
Θησαν τελέως σβέσαι τὸ φῶς αὐτοῦ. τῶν τυφλωσάντων αὐτὸν φιλ- 
ανθρώπων ὄντων καὶ φεισαµένων αὐτοῦ. ὁ δὲ προσφυγὼν τῷ ῥηγὶ 
τῶν Φράγγων Καρούλω, ἠμύνατο τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ πικρῶς καὶ 

πάλιν ἀπεκατέστησεν αὐτὸν εἰς τὸν ἴδιον Sgóvov, γενομένης τῆς 
Ρώμης ἀπ᾿ ἐκείνου καιροῦ ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῶν Φράγγων. ὁ δὲ 

3 exivit ipse et mulier eius A. — 4 συµβ. δὲ of φίλοι τ. n. αὐτοῦ οἱ καὶ συν- 
όντες αὐτῷ d. — 5 ἐὰν σορευθῇ αὐτοῦ λαός y. — οὐκέτι] ov d. — 6 αὐτόν] αὐτῷ 
EK. — " Ἐλευθερίοις g. — 7.8 προλαληθέντας, αὐτή d. — 11 δὲ om. g. — 
αὐτῷ] αὐτῇ d. — ποιήσηται y. — 19 παραδώσετε (-ται ef) y παραδόσετε g. — 
ἔχεται y. — 14 χελάνδιον g. — 14. 15 κατέλαβεν (sic) ἐν τῇ m. τῷ σαββάτω (om. 
πραωῖ) g. — 15 Αὐγούστου scr, e coni. coll. p. 468, ΙΤ sqq. — αὐτοῦ codd. — 
16 πορφύρᾳ codd. — καὶ ante ἐγεννήθη add. ex dÀ om. gy. — 17 καὶ ἀνιάτως 
Om. g. — 18 αὐτὸν om. d. — 20.21 καὶ πάντας κλέοντας λέγειν ὅτι d. — 
91 ἐκτύφλωσιν d. — 29 Εἰρήνη] ἐν εἰρήνῃ y om. d. — αὐτοῦ τὴν ἀρχήν d. — 
23 τῆς Ρώμης Om. d. — μµακαριωτάτου d. — 34 πάππα g item v. 25. — 
36 αὐτοῦ τὸ φῶς d. — 27 αὐτῷ eg αὐτοῦ f sed ov sec. m. in lit. — ῥηγεῖ 
codd. — 98 Καρούλλω g. — 29 ἀπεκατέστησαν d. — 30 ἀπ ἐκείνω καιροῦ ef 
ἀπ᾿ ἐκείνῳ καιρῷ m dm ἐκείνης τῆς ἡμέρας d. 
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rov Κάρουλον ἀμειβόμενος ἔστεψεν αὐτὸν εἰς βασιλέα ᾿Ῥωμαίων ἐν 135 B 

τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Πέτρου, χρίσας ἐλαίῳ ἀπὸ κεφαλῆς 

ἕως ποδῶν καὶ περιβαλὼν βασιλικὴν ἐσθῆτα καὶ στέφος, μηνὶ 

ἀεκεμβρίω κε’ ἐνδικτιῶνος 9. 

Ῥωμαίων βασίλισσα Εἰρήνη πάλιν ἔτη £. 
α. ay. B. ιδ. 

Toro τῷ ἔτει κρατήσασα Εἰρήνη τὴν βασιλείαν παραυτίκα 

ἀποστέλλει «{ωρύθεον. τὸν ἡγούμενον Χρυσοπόλεως, καὶ Κωνσταν- 
τῖνον, χαρτοφύλακα τῆς μεγάλης ἐκκλησίας, πρὺς ᾽4βιμέλεχ ληϊξό- 

µενον τὰ µέρη Καππαδοκίας καὶ Γαλατίας, πρεσβευοµένη περὶ εἰρήνης" 
οὐ γέγονε δέ. καὶ τῷ Ὀκτωβρίω µηνί τινες νεωτερισταὶ φρουρου- 

µένοις τοῖς υἱοῖς τοῦ θεομάχου Κωνσταντίνου ἐν τῷ παλατίῳ τῶν 

Θεραπείας, πείθουσιν αὐτοὺς προσφυγεῖν τῇ µεγάλη ἐκκλησία καὶ 
δῆθεν αἰτήσασθαι ἀσφάλειαν τῆς μετὰ ταῦτα ἀβλαβείας αὐτῶν, ὡς 

διὰ τῆς τοιαύτης προφάσεως ἀναγορεῦσαι ἐξ αὐτῶν βασιλέα. καὶ 

πολλοῦ λαοῦ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ προσδραµόντος, εἰσελθὼν ᾿Ηέτιος ὁ 
εὐνοῦχος πατρίκιος ἐξήγαγεν αὐτοὺς λόγω, μηδενὺς αὐτοῖς προσχόν- 

τος, καὶ ἐξώρισεν αὐτοὺς εἰς ᾿4θήνας. οἱ δὲ δύο πατρίκιοι, ὅ τε 

Σταυράκιος καὶ ᾽έτιος, ἐπιστήθιοι ὄντες τῆς βασιλείας, γεγόνασι 

κατ ἀλλήλων, ὥστε φανερῶς τὴν ἔχθραν ἐπιδείκνυσθαι, ἀμφότεροι 394 P 

σκοπὺν ἔχοντες μετὰ θάνατον αὐτῆς τοῖς ἰδίοις συγγενεῦσι τὴν βασι- 

λείαν περιποιήσασθαι. 

B. ιδ. y. ww. 

Tovro τῷ ἔτει ἐξῆλθεν ὁ ᾽άβιμέλεχ κατὰ ᾿Ῥωμανίας, x«l &xo- 
στείλας κοῦρσον μονοζώνων κατῆλθεν ἕως τῶν Μαλαγίνων. καὶ 

ἐπιφθάσας ἐν τοῖς σταύλοις Σταυρακίου τοὺς ἵππους καὶ τὴν βασι- 

λικὴν προμοσέλλαν λαβὼν ὑπέστρεψφεν ἀβλαβῶς' καὶ οἱ λοιποὶ κατ- 

ἤλθον ἕως 4νυδίας καὶ πολλὴν αἰχμαλωσίαν ἔλαβον. κοῦρσον δὲ 
αὐτῶν ἕτερον ἐκδραμὺν καὶ ἐπιπεσὺν Παύλω, πατρικίῳ καὶ κόµητι 

τοῦ Ὀψικίου, σὺν ὕλῳ τῷ θέµατι αὐτοῦ καὶ τοῖς ὀπτιμάτοις πολλὴν 
κοπὴν εἰς αὐτοὺς ἐποίησεν ἐπάραν δὲ καὶ τὺ τοῦλδον αὐτῶν ὑπ- 

έστρεψε καὶ αὐτό. τῷ δὲ Μαρτίῳ μηνὶ τῆς & ὑνδικτιῶνος ἠβουλήθη 
᾿κάμηρος. ὁ τῶν Σκλαυινῶν τῆς Βελζητίας ἄρχων, νυχθεὶς ὑπὸ 

, * πο - t] * 

1 Κάρουλλον gy. — 2 ἀπὸ τῆς κεφαλῆς g. — 4 (v codd. item v. 32. — 
6 ιδ] à f. — 18 αὐτοῖ g. — µεγάλῃ om. g. — 18 ἐξώρισαν vertit A. — 

19 καὶ ὁ "frtog em, — βασι g. — 30 ἐπιδεικνῦσθαι y. — ἀμφοτέροις xonóv f. 
— 94 τῷ ὃ) αὐτῷ ἔτει d. — ὁ om. d. — 36 ἐπιφθάσας scr. ez Α ἐπιφθά- 
σαντες codd. — στάβλοις g ταύλοις e. — 97 προµοσέλαν d. — 39 ἐκδρα- 
μῶν — ἐπιπεσῶν codd. — 80 ὀπτημάτοις gy. — 931 ἐπῆραν gy. — 932 αὐτόν 

, , , , , 9 , - 

Eg. — 15xolov9r e Πκολούθει Í rxolov m. — 38 Ακαμῆρος g. — ZXxàia- 
βίνων g. 



135 B 

A. M. 6292 

40 P 

414 ΘΕΟΦΑΝΟΤΣ 

τῶν Ελλαδικῶν ἐξαγαγεῖν τοὺς υἱοὺς Κωνσταντίνου καὶ προχειρί- 
σασθαι ἐξ αὐτῶν βασιλέα. γνοῦόσα δὲ τοῦτο ἡ βασίλισσα Εἰρήνη 
ἀποστέλλει πρὺς τὸν πατρίκιον Κωνσταντῖνον τὸν Σεραντάπηχον 
Θεοφύλακτον, τὸν υἱὸν αὐτοῦ, σπαθάριον ὄντα καὶ ἀνεψιὸν αὐτῆς: 
καὶ πάντας ἐτύφλωσε καὶ διεσκέδασε τὴν κατ αὐτῆς βουλὴν αὐτῶν. 
τοῦ δὲ ἁγίου πάσχα τῇ D ἡμέρα προῇῆλθεν ἡ βασίλισσα ἀπὸ τῶν 
ἁγίων ἀἐποστύλων ἐπὶ ὀχήματος χρυσοῦ ἐποχουμένη τέσσαρσιν ἵπποις 
λευκοῖς συροµένου καὶ ὑπὺ τεσσάρων πατρικίων κρατουμένους φημὶ 
δὴ Βαρδάνου, στρατηγοῦ τῶν Θρακησίων. καὶ Σισιννίου., στρατηγοῦ 

τῆς Θράκης. καὶ Νικήτα, δοµεστίκου τῶν σχολῶν. καὶ Κωνσταντί- 
νου τοῦ Βοϊλᾶ, ῥίφασα ὑπατείαν ἀφθόνως. τῷ 0i Μαΐῳ umi 

ἐνόσησεν ἡ βασίλισσα παραπλήσιον δανάτου' καὶ ἐπέτεινεν ἡ ἔρις 

τῶν εὐνούχων. ᾿Αέτιος δὲ προσελάβετο Νικήταν, τὸν πατρίκιον καὶ 
δομέστικον τῶν σχολῶν. καὶ ἀντέπιπτον δεινῶς τῷ Σπταυρακίω, πεί- 
Θοντες καὶ τὴν βασίλισσαν. ὅτι τοῦ κράτους ἐφίεται' καὶ θυμωθεῖσα 

δεινῶς αὐτῷ ἐπηνέχθδη ἐν τῷ παλατίῳ τῶν Ἱερείου εἰποῦσα μούλ- 

των καὶ στάσεων φφροντιστὴν αὐτὺν εἶναι καὶ ἑαυτῷ προξενοῦντα 
ταχίστην ἀπώλειαν. ὁ δὲ προσαπολογησάµενος αὐτῇ ἠσφαλίζετο 
ἑαυτόν, ἐμαίνετο δὲ κατὰ ᾿Αετίου καὶ Νικήτα, τῶν προρρηθέντων 
πατρικίών. 

y. a£. δ. as. 

Τούτῳ τῷ £r, μηνὶ Φεβρουαρίω., ἰνδικτιῶνος η’, Σταυράκιος ὁ 
προρρηθεὶς τυραννίδα καὶ στάσιν κατὰ τὴν βασιλεύουσαν πόλιν 

195 B συνεσκεύαζε τοὺς ἐν αὐτῇ σχολαρίους καὶ ἐκσκουβίτορας ἅμα τοῖς 

ἄρχουσιν αὐτῶν δεξιούµενος χρήµασι καὶ δωρεαῖς Εἰρήνη δὲ | 

εὐσεβὴς σιλέντιον ποιήσασα ἐν τῶ Ἰουστινιανοῦ τρικλίνω πάντα 
στρατευόµενον ἐκώλυσε προσπελάξειν Σταυρακίω. καὶ οὕτως ἔτυχε 

μικρᾶς εὐταξίας τὰ πράγματα. ᾿άέτιος δὲ ὁ προρρηθεὶς καὶ Νικήτας 
σὺν ἄλλοις τισὶ κατηγωνίζοντο Σταυρακίου. ὁ δὲ καρδιόπληκτος 
γενόμενος αἷμα διὰ δτόµατος ἀνῆξεν ἀφρῶδες ἐκ τῶν κατὰ θώρακα 

9 εἰς βασιλέα d, — 3 Σαραντάπηχον d. — b διεσκ. αὐτῶν τὴν κατ αὐτῆς 
βουλήν d. — βουλήν] consilium nequiter adinventum A. — 6 ἁγίου καὶ Γεροῦ 
π. d. — 7 τέτρασιν d τέσαρσιν f. — 9 Βαρδανίου dg. — τῶν Og. καὶ Xwiv- 
víov στρατηγοῦ hic om. f καὶ Σισιννίου τοῦ στρατηγοῦ post σχολῶν v. 10 insertum. 
— 11 Βοϊλᾶ] Bóia dem Βόηλα g Βάϊλα f. — ὑπατίαν dm. — 12 ἐνόσισεν d 
ἐνώσισεν f ἐνόσιεν em. — 18 προεβάλετο em  auxiliatus est A. -— 14 δει- 
»Og] τινές y. --- τῷ om.d. — 16 ἐπενέχθη codd. — τῆς ἹΠερείας d. —  rebel- 
lionis et simultatis A. — μούλτον ef μοῦλτον m. — 17 στάσεως em. — ἑαυτῶ] 
im' αὐτῷ d. --- προξενοῦντι y. — 19 ἐμαίετο d. — κατὰ ἐτίου f. --- πφο- 

1εχθέρτων d. — 322 Φευρουαρίῳ dgm. — "4 codd. — 34 συνέξευξεν g. — 
ἐκσκουβίτωρας y ἐξκουβήτορας g. — 36 σελέντιον d. — Ἰουστινιανῷ f. — 
τρικλείνω ef, — 29 Zravgaxío g. — 30 διὰ τοῦ στόματος g. 
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καὶ πνεύμονα uogíov. τοῦτο oí (crgol Δεασάµενοι θανάσιμον ἆπ- 
εφήναντο" οἱ δὲ λοιποὶ κόλακεῃ καὶ ἀνόητοι, οὐ µόνον ἰατροί, ἀλλὰ 
καί τινες ἀμόναχοι μοναχοὶ καὶ γόητες, ἔπειθον ὄρκοις ἕως αὐτῆς 

ἡμέρας τῆς τελευτῆς αὐτοῦ, 4 γέγονε κατὰ τὺν ἸΙούνιον μῆνα τῆς 

αὐτῆς η΄ ἐνδικτιῶνος ἡμέρα γ΄. ὅτι ζήσεται καὶ βασιλεύσει. οἷς καὶ 
ἐπερειδόμενος στάσιν ἐν ταῖς Καππαδοκίαις συνεσκεύασε κατὰ ᾿4ετίου 

γενέσθαι. ἣν οὐκ ἠξιώθη ζῶν ἀκοῦσαι" μετὰ γὰρ δύο ἡμέρας τοῦ θανεῖν 

αὐτὸν ἡ περὶ τούτου κατέλαβε qois" καὶ of στασιασταὶ συλληφθέντες 
ἐξορίαις καὶ τιµωρίαις ὑπεβλήθησαν. 

8. wx. oW. 

Τούτω τῷ ἔτει, μηνὶ «{εκεμβρίῳ κε’, ἰνδικτιῶνος 8’, Κάρουλος, 

ὁ τῶν Φράγγων Qt, ἐστέφθη ὑπὸ 4έοντος τοῦ πάπα" καὶ βουλη- 
θεὶς κατὰ Σικελίας στόλω παρατάξασθαι µετεµελήθη, ζευχθῆναι 

μᾶλλον Βἰρήνῃ βουληθείς, πρέσβεις εἰς τοῦτο πέµψας τῷ ἐπιόντι 
χρύνῳ. ἰνδικτιῶνος i. τῷ δὲ Μαρτίω μηνὶ τῆς 8΄ ὑνδικτιῶνος Εἰ- 
ρήνη 79 εὐσεβὴς Βυζαντίοις τοὺς πολιτικοὺς ἐχαρίσατο φύρους, τῆς 
τε ᾽αῤύδου καὶ τοῦ Ἱεροῦ τὰ λεγόμενα κωµέρκια ἐκούφισεν, µεγάλως 
ἐπὶ τούτοις σὺν ἄλλοις πολλοῖς εὐχαριστηθεῖσα εὐεργετήμασιν. 

KS ap. vv aw. 

Tovro τῷ ἔτει ᾽4έτιος Ó maTQíxiog ἀπαλλαγεὶς Σταυρακίου καὶ 
ἐπομεριμνήσας τὸ κράτος εἰς τὸν ἴδιον ἀδελφὸν µετενέγκαι ἔσπευδεν, 

ὃν καὶ προεβάλετο µονοστράτηγον tig τε τὴν Θράκην καὶ ἸΜακεδο- 
νίαν, αὐτὸς τὸ περατικὰ θέματα κατέχων., ἀνατολικοὺς καὶ t0 Ὀψί- 

κιν. ἐπάρσεως οὖν μεστὸς ὑπάρχων. τοὺς ἐν τέλει ἄρχοντας κατ- 
ευτελίζων vr οὐδενὸὺς ἐλογίζετο' oU καὶ Λλυπηθέντερ κατ αὐτοῦ 
σφόδρα, στάσιν κατὰ τῆς βασιλίσσης µελετήσαντες εἰς ἔργον ἐξήνεγκαν. 
ἔφθασαν δὲ καὶ of ἀποσταλέντες παρὰ Καρούλου ἀποκρισιάριοι καὶ 

τοῦ πάπα ἄέοντος πρὺς τὴν εὐσεβεστάτην Εἰρήνην, αἰτούμενοι 

ζευχθῆναι αὐτὴν τῷ Καρούλῳ πρὸς γάµον. καὶ ἐνῶσαι τὰ ἕῶα καὶ 
τὰ ἑσπέρια. ἥτις ὑπήκουσεν ἄν, εἰ μὴ ᾿Αέτιος οὗτος ὁ πολλάκις 

ῥηθεὶς ἐκώλυσεν, παραδυναστεύων καὶ τὸ κράτος εἰς τὸν ἴδιον ἀἆδελ- 
φὸν σφετεριζόμενος. 

2 of largo ο. — 3 ἀμόναχοι μοναχοί dg μοναχοὶ (ἀμόναχοι €) o£. Στου- 
ó 

δίται y pseudomonachi Α. — ἕως τῆς αὐτῆς g. — D ἐν codd. item v. 11 et 15. 
— καὶ post olg om. g. — 9 καὶ τιµωρίαις om. g. — 11 Σεπτεμβρίω d. — 
Κάρουλλος gy. — 13 πάππα g item v. 28. — 18 κατὰ Σικελίαν y. — µετεμελ- 
λήθη g µετεβλήθη y. — 16 ἡ om. f. — τοῖς πολιτικοῖς É. — 17 κοµέρκια ᾳ 
χουµέρκια dy. — ἐκούφισεν om. d. — 922 προεβάλλετο g. — τε om. fm. — 
93 Ὀψίκην y Ὀψίκιον g. — 95 «vO' οὐδενός em. — κατ αὐτοῦ] adversus 
eos À, — 27 Καρούλλου g. — 928 εὐσεβεστάτην om. y. — 29 Καρούλλω g. — 
30 τὰ ἑσπέρια µέρη d. — 31 in proprium sicut praedictum est fratrem usur- 
pans A, 
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Ῥωμαίων βασιλεὺς Νικηφόρος ἔτη 9’. 
αἱ. A D. MW. 

Tovro τῷ ἔτει, μηνὶ Ὀκτωβρίω Ad, ἐνδικτιῶνος τα’, ὥρα vvxrc- 
οινῇ δ', ἐπιφωσκούσης ἡμέρας β. Νικηφόρος πατρίκιος καὶ γενικὺς 
λογοθέτης ἐτυράννήσε κατὰ τῆς εὐσεβεστάτης Εἰρήνης, 9:00 μὲν 

συγχωρήσαντος ἀφάτοις κρίµασι διὰ πλῆθος ἁμαρτιῶν ἡμῶν, συν- 

εργούντων δὲ αὐτῷ Νικήτα, πατρικίου καὶ δοµεστίκου τῶν σχολῶν, 

καὶ Σισιννίου, πατρικίου καὶ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. τῶν ἐπιόρκων καὶ 
δολερῶν Τριφυλλίων. συνῆσαν δὲ αὐτοῖς καὶ 4έων πατρίκιος ὁ 
Σεραντάπηχος καὶ Γρηγόριος πατρίκιος ὁ τοῦ ἸΜουσουλακίου καὶ 

Θεόκτιστος πατρίκιος καὶ κυαίστωρ. καὶ Πέτρος πατρίκιος, ἁπατή- 

σαντες καί τινας τῶν ἀρχόντων τοῦ λαοῦ τῶν ταγμάτων. κατα- 

λαβόντες δὲ τὴν λεγοµένην Χαλκῆν «πύλην» καὶ τοὺς φύλακας 
ἀθρύως ψευδῶς ἀπατήσαντες ἔπεισαν αὐτούς, ὅτι παρ αὐτῆς ἆπ- 

εστάλησαν ἀναγορεῦσαι βασιλέα τὸν αὐτὸν Νικηφόρον διὰ τὸ τὸν 
πατρίκιον ᾽άέτιον βιάζεσθαι αὐτὴν τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφὺν 4έοντα &v- 
αγορεῦσαι βασιλέα. οἱ δὲ πιστεύσαντες τῷ τηλικούτῳ ψεύδει Gvv- 
ανηγόρευσαν βασιλέα τὺν τύραννον. οὕτως οὖν ἐπὶ τὸ µέγα παλάτιον 
ἐλθόντες οὗ αὐτοὶ πατρίκιοι εἰσῆλθον ἐν αὐτῷ, κἀκεῖθεν ἀποστεί- 

λαντες καθ ὅλην τὴν πύλιν ἀσήμους τινὰς καὶ δούλους τὴν &v- 
αγόρευσιν ἐποιήσαντο πρὺ τοῦ μµεσονυκτίου καὶ φύλακας περιέστησαν 

τῷ παλατίῳ τῶν Ἐλευθερίου, ἐν à συνέβη αὐτὴν εἶναι. ὄρθρου 
δὲ μεταστειλάµενοι αὐτὴν κατέκλεισαν ἐν τῷ µεγάλω παλατίῳ' καὶ 

οὕτω προῆλθον ἐν τῇ µεγάλῃ ἐκκλησία, ἐπὶ τὸ στέψαι TOv ἀλιτή- 
ριον. συνῆλθε δὲ ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς πόλεως, καὶ πάντες ἐπὶ τοῖς 

πραττοµένοις ἐδυσχέραινον ἐπαρώμενοι τὸν στέφοντα καὶ τὺν στε- 
φόμενον καὶ τοὺς τούτοις συγχαίρονταᾳ. καὶ of μὲν εὐλαβείαᾳ καὶ 
λόγω συζῶντες τὴν δείαν κρίσιν ἐθαύμαζον, ὅπως συνεχώρησεν 

ὑπὲρ τῆς ὀρθῆς πίστεως μαρτυρικῶς ἀθλήσασαν ὑπὺ συβώτου ἐκ- 

βληθῆναι τῶν εὐνουστάτων αὐτῆς προσθεµένων αὐτῷ διὰ φιλαργυ- 

3 á codd. — 5 εὖσεβ. αὐγούστης Εἰρήνης y αὐγούστης om. dgA. — 
"7 αὐτῶν em. — 7 x«l dontotíxov —8 πατρικίου om. f, — 9 πατρίκιος καὶ κοι- 
αίστωρ f. — 10 Σαραντάπηχος d «Σεραντάπηχυς g. — 11 κυέστωρ df κοι- 
αίστωρ g. — 11. 12 seducentes quosdam ex populo qui erant ex ordinibus A. — 
13 πύλην add. ex A Georg. Mon. p. 671 om. codd. Zonar. XV, 18. — 14 ἀθρῶος 
y. — αὐτοὺς om. y, — 14.16 ὅτι ὑπὸ τῆς βασιλίσσης ἀπεσταλ. ἀναγ. τὸν αὐτὸν 
Νικηφόρον tig βασιλέα d, — 18 οὗτος ef, — 20 καθ) ὅλην τὴν πόλιν Georg. 
Mon. p. 613 καθ) ὅλης τῆς πόλεως codd. — ἀσήμους]) ἀσής f. — 92 ton tu 
Eleutheriu A, sed cf. p. 467, 2; 472, 7; 478, 90. — 38 µεταστ. αὐτὴν κατέκλ. 
αὐτὴν iv d. — 24 προῆλθεν dfg. — ἀλητήριον codd. — 97 συντρέχοντας d. — 
28 ἐθαύμασαν d. — 99 μαρτυρικῶς ἀθλήσασαν f more martyrum agonizaverat 
A µαρτυρήσασαν xal ἀθλήσασαν dg ἀθλήσασαν em. — συμβώνου g ἀσεβοῦς 
Combefis e Cedr. — ἐκβλῆναι f. — 30 αὐτῆς] αὐτῇ d. 

10 

15 

25 

30 



10 

15 

25 

30 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ATi 

ρίαν, 4έοντος, φηµί, εὐνούχου πατρικίου καὶ σακελλαρίου τοῦ 
Σινωπέως, καὶ τῶν θεοστυγῶν Τριφυλλίων., καὶ τῶν ἀνωτέρω εἰρη- 
µένων πατρικίων. oi τινες δωρεαῖς πλείσταις ὑπ αὐτῆς κατεπλου- 

τίόθησαν, [καὶ] πολλάκις συνεσθίοντες αὐτῇ καὶ κολακείαις μεθ) 

ὕρκων πείθοντες φρικτῶν πάντων τῶν ἐν xóóuo πραγμάτων ἀναγκαιο- 
τέραν ἡγεῖσθαι τὴν πρὺς αὐτὴν εὔνοιαν. ἄλλοι δὲ ὡς ἐν ἐκστάσει, 
τῶν γινοµένων οὐκ αἰσθανύμενοι τὴν βεβαίωσιν, ὀνειροπολεῖσθαι 

ἐνόμιζον. ἕτεροι δὲ τῶν εὖ εἰδότων στοχάζεσθαι τὴν παρελθοῦσαν 
εὐημερίαν ἐμακάριζον. καὶ τὴν μέλλουσαν ἔσεσθαι δυστυχίαν διὰ 

τῆς τυραννίδορ ἐθρήνουν, μάλιστα δὲ ὅσοι τῆς πονηρᾶς γνώμης τοῦ 

τυράννου πεῖράν τινα προειλήφεσαν. µκοινὴ δὲ πάντας κατεῖχε 
ζόφωσις καὶ ἀπαράκλητος ἀθυμία, ἵνα μὴ κατὰ µέρος τῆς ἐλεεινῆς 
ἡμέρας ἐκείνης τὰ ἀκαλλῆ ῥήματα γράφων µηκύνω τὸν λόγον. ἦν 
γὰρ παρὰ φύσιν καὶ τοῦ ἀέρος κατ αὐτὴν ἀθρόον τὺ κατάστημα 
συμβὰν σκυθρωπὺν καὶ ἀφώτιστον καὶ κρύους ἀνάπλεων ἆκαταλ- 
Adxrov φθινοπωρινῇ ὥρα γενόµενον, δηλοῦν σαφῶς τὴν ἐδομένην 

αὐτοῦ δυστροπίαν καὶ ἀνύποιστον κάκωσιν, καὶ μάλιστα τοῖς ψηφι- 

σαμένοις. τῇ γοῦν ἐπιούσῃ παραλαβών τινας τῶν πατρικίων ἀνῆλθε 

πρὺς τὴν βασιλίδα φρουρουµένην, ὑποκρινόμενος μέν, ὡς ἦν αὐτῷ 
σύνηθες. ψευδοχρηστότητα, δι de καὶ ἠπάτησε τοὺς πλείστους" 
ἀπολογούμενος δὲ αὐτῇ, ὡς ἀκουσίως ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἀναβιβασθείς, 
καὶ ὡς ἦν ταύτης ἀνόρεχτος, καταρώµενος δὲ τοὺς προβιβάσαντας 
μὲν αὐτόν, ἐπιβουλεύσαντας δὲ abri, ὡς ὃ προδότης Ἰούδας τὸν 
κύριον μετὰ τὺ συνδειπνῆσαι, μιμητὰς δὲ ἐκείνου κατὰ πάντα µαρ- 
τυρῶν αὐτοὺς εἶναι" ὑποδεικνὺς δὲ καὶ µέλανα τὰ ὑποδήματα περι- 
κεῖσθαι φιλεῖν παρὰ τοὺς βασιλικοὺς δεσμοὺς διαβεβαιούµενος. 

Θαρσεῖν τε παρήνει δολερῶς καὶ μεθ’ ὕρκων περὶ πάσης σωματικῆς 
ἀναπαύσεως ἁρμοζούσης δεσποίνῃ παρὰ δούλου, xal µηδεµίαν ἡγεῖ- 

σθαι συμφορὰν τῆς ἐκπτώσεωφ. παρῄνει δὲ μηδὲν ἀποκρύψφαι ἀπ' 
αὐτοῦ τῶν βασιλικῶν Θησαυρῶν., καὶ κατέκρινε τῆς φιλαργυρίας τὸ 

πάθος, κατέχειν μὴ φέρων.. ἐνόσει γὰρ αὐτὸ δεινῶς πάσας ἐν τῷ 
χρυσῷ τιθεὶς τὰς ἐλπίδας ὁ παμφάγος. ἡ δὲ σοφὴ καὶ θεοφιλὴς 

1 εὐνούχου post σακελλαρίου ims. d. — σακκελλαρίου f. — 9 Σινώπεως d 
Σινοπέως y. — ἀνωτέρων em. — 4 καὶ ante πολλώκις del, vid. — 6 ἔννοιαν f. — 
11 προειλήφασιν y. — xow; g communiter À. — 13 ἡμέρας ἐκείνης add. ex 
d om. rell. — 14. 15 τοῦ ἀέρος ἆθρ. τὸ κατ. συµβ. x«v' αὐτήν που τὴν ἡμέραν 
σκυθρ. d. — 15 κρύους ἀνώπλεων ἀκαταλλάκτου gÀ ἀνάπ]εων om. y κρύους 
ἀνάμεστον (om. ἆκατ.) d. — 16 δηλοῦντα gy. — 17 ἀνύπιστον em. — 18 γοῦν d 
γάρ rell. — τινας gÀ τινα dy. — 30 ψευδοχριστότητα g. — πιστούς f. — 
292 καὶ om. g. — δέ] οὖν d in lit. — 22, 23 τοὺς προβ. μὲν avr. imf. δέ om. g. 
— 36 µελανά fg sine acc. e. — 30. 96 περικ. καὶ φιλεῖν g. — 27 δαρρεῖν d. — 
$1 hos illam habere non ferens A. 

140 B 

141 B 



404 P 

1432 B 

1743 B 

418 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

Εἰρήνη. καίπερ ὀφείλουσα τῷ τῆς ἀθρόας μεταβολῆς πάθει συν- 

ἔχεσθαι, ὡς ἅτε γύναιον οὖσα. ἔφη γενναίῳ καὶ συνετῶ τῷ φρονή- 
µατι πρὺς τὸν χθὲς μὲν δοῦλον ἐπίορκον. σήμερον δὲ μοχθηρὸν καὶ 
ἀνασειστὴν καὶ ἀναιδῆ τύραννον" "£y ufv, à ἄνθρωπε, θεὺν 
ἡγοῦμαι TOv καὶ πρὶν ὀρφανευθεῖσαν ὑψώσαντά µε. καὶ ἐπὶ τὸν 
Βρόνον τῆς βασιλείας ἀναξίαν οὖσαν ἀναβιβάσαντά µε, καὶ τὴν αἰτίαν 
τῆς καθαιρέσεως ἐμαυτῇ προσάπτω καὶ τοῖς ἐμοῖς ἁμαρτήμασιν, ἐν 
πᾶσι δὲ καὶ κατὰ πάντα τρόπον εἴη τὺ ὄνομα κυρίου εὐλογημένον, 
κράζουσα. τοῦ µόνου βασιλέως τῶν βασιλέων καὶ κυρίου τῶν κυρίων. 

τὺν δὲ τρύπον τῆς σῆς προαγωγῆς τῷ κυρίω ἀποδίδωμι., οὗ χωρὶς 
οὐδὲν γενέσθαι πεπίστευκα. τὰς δὲ κατά σού uoi πολλάκις &v- 

ενεχθείσας περὶ τῆς νῦν σοι περικειµένης ἀξίας (ἀληθεῖς, ὡς τὸ 
τέλος ἀπέδειξε τῶν πραγμάτων) ὀκοὰς oix ἀγνοεῖς' «ig εἰ Gvv- 
απήχθην., ἀκωλύτως εἶχον τοῦ ἀνελεῖν σε. ἀλλὰ τὺ μὲν τοῖς σοῖς 

ὕρκοις πειθοµένη. r0 δὲ φειδοµένή σου πολλοὺς εὐνοήτορας παρ- 

ελογισάµην., τῷ θεῶ καὶ τηνικαῦτα τὰ κατ ἐμαυτὴν ἀποδοῦσα, Ou 
οὗ βασιλεῖς βασιλεύουσι καὶ δυνάσται κρατοῦσι γῆς. καὶ τὰ νῦν ὡς 
εὐσεβεῖ σοι καὶ ἐξ αὐτοῦ προβληθέντι προσκυνῶ σοι ὡς βασιλεῖ, 
καὶ αἰτοῦμαι φείσασθαί µου τῆς ἀσθενείας καὶ συγχωρῆσαί µοι τὸν 

bx ἐμοῦ κτισθέντα τῶν Ἐλευθερίου οἶκον εἰς ψυχαγωγίαν τῆς 
ἀσυγκρίτου µου συμφορᾶς. ὁ δὲ ἔφη: “καὶ εἰ τοῦτο θέλεις σοι 
γενέσθαι. Όμοσόν uot εἰς πᾶσαν Δείαν δύναμιν μὴ ἀποκρύψαι Tt 
τῶν τῆς βασιλείας θησαυρῶν., καὶ πληρῶ σου τὴν αἴτησιν καὶ πᾶσάν 

σου Θεραπείαν καὶ ἀνάπαυσιν mou." ἡ δὲ ὤμοσεν αὐτῷ εἰς τὰ 
τίµια καὶ ζωοποιὰ ξύλα, ὅτι "οὐκ ἀποκρύψω ἀπό σου, ἕως ὀβολοῦ"”” 
ὃ καὶ πεποίηκεν. ὁ δὲ τοῦ ποθουµένου ἐπιτυχὼν παρευθὺ ἐξώρισεν 

αὐτὴν ἐν τῇ νήσῳω τῆς Πριγκίπου, ἐν τῇ µονῇ, ἣν αὐτὴ ᾠκοδόμη- 
σεν, ὕντων ἀκμὴν τῶν ἀποκρισιαρίων Καρούλου ἐν τῇ πόλει καὶ 
ὁρώντων τὰ πραττόµενα. ὁ γοῦν παμφάγος οὗτος τοῦ κράτους ἐπι- 

λαβόμενος οὐδὲ κἂν πρὺς βραχὺ ἴσχυσεν ἐπικαλύψαι δι ὑποκρίσεως 
τὴν ἔμφυτον αὐτοῦ κακίαν τε καὶ φιλαργυρίαν’ dÀÀ ὧς δῆθεν τὴν 

ἀδικίαν µέλλων ἐκκόπτεν τὸ πονηρὺν ἐν τῇ Μαγναύραᾳ καὶ ἄδικον 

9 ὡς om. d. — οὖσα om. m. — 4 ἀνασείστην codd. — 5 καὶ prius om. y. 
— B. 6 ἐπὶ τοῦ θρόνου g. — 6 us om. dem. — 9 κράζουσα om. À. — 11 sgq. 
dvrvrgÜ. dxodg ὡς τὸ τέλος ἔδειξε τῶν πρ. ἀληθεὶς περὶ τῆς vOv σοι περικ. a£. 
οὐκ ἀγνοεῖς d. — 12 περὶ --- ἀληθεῖς Om. g. — 13 ἀκοὰς dg οὖκ y. — εἰ καὶ 
συναπ. y. — 14 σοῖς om. g. — 15 εὐνοήτορας dg ἐννοήτορας y mihi devotos 
Α εὐνουστέρους» — παρελογησάµην dy. — 17 οἱ δυνάσται degm. — 18 σοι 
ὡς βασιλεὶ g σε ὡς βασιλέα dy. — 19 καὶ air.] αἰτοῦμαι δέ g. — µου τὸν m 
µου τῶν ef. — 30 τῶν] τόν y. — 31 θέλης f θέλη em. — 23 τῶν] τόν ef 
om. m. — θησαυρόν y. — 97 Πριγκήπου codd. — ἦν] ᾗ ἀίμ ᾧ em. — αὐτῇ y. 
— 98 τοῦ Καρ. d. — Καρούλλου g. — 80 ἐπικαλύφαι om. m. — 32 ἐγ- 
χόπτειν d. 
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συνεστήσατο δικαστήριον. σκοπὺς δὲ τῷ τυράννῳω οὐ τοῖς πτωχοῖς 

τὰ δίκαια ἀποδιδόναι, ὡς ἔδειξε τὰ πράγματα, ἀλλὰ διὰ τούτου 

πάντας τοὺς ἐν τέλει ἀτιμάσαι τε καὶ αἰχμαλωτίσαι, καὶ εἰς ἑαυτὸν 

τὰ πάντα μετενεγκεῖν' ὃ καὶ πεποίηκεν. (Ov δὲ πάντας λυπουµέ- 
νους xaT αὐτοῦ, καὶ δεδιώς, µήπως μεμνημµένοι τὰς τῆς εὐσεβοῦς 
Εἰρήνης εὐεργεσίας προσκαλέσωνται πάλιν τοῦ κρατῆσαι αὐτήν. τῷ 
NosuBoío µηνί, χειμῶνος ἐπικειμένου βαρυτάτου, οὐκ ὤκτειρεν 

αὐτὴν ὁ ἄσπλαγχνος. ἆλλ᾽ ἐξώρισεν αὐτὴν ἐν 4έσβῳ τῇ νήσω ἆσφα- 
λῶς φρουρεῖσθαι αὐτὴν προστάξα». καὶ παρά τινος μὴ ὁρᾶσθαι τὺ 405 P 
σύνολον. τῇ δὲ À τοῦ ᾽Απριλλίου μηνὺς ἐτελεύτησε Νικήτας ὁ Τρι- 

φύλλιος, ὥς φασιν, ὑπὺ Νικηφόρου φαρµάκω ἀναιρεθείς. καὶ τῇ 
ὁ΄ τοῦ Μαΐου µηνός, ἡμέρᾳα £, ἐξῆλδε Νικηφόρος κατὰ τὴν Χαλ- 
κηδύνα ἐν προαστείῳ, καὶ ἐπιβὰς ἵππω πάνυ ἡμερωτάτῷ καὶ πράω 

ἐκ δείας προνοίας τοῦτον καταβαλὼν τὸν δεξιὸν πόδα αὐτοῦ συν- 
5 έτριψεν. τῇ δὲ (0^ τοῦ Ἰουλίου µηνός, ἡμέρα Ó', ὥρα «, Βαρδά- 

γης. ὁ πατρίκιος καὶ στρατηγὺς τῶν ἀνατολικῶν., Óó ἐπίκλην Τοῦρκος, 

ἀνηγορεύθη εἰς βασιλέα ὑπὺ τῶν περατικῶν θεμάτων’ ὕστις πολλὰ 

παραιτησάµενος διαδρᾶσαι αὐτοὺς οὐκ ἴσχυσεν. καὶ κατελθὼν ἕως 

Χρυδοπόλεως καὶ περιπολεύσας ἡμέρας η΄ καὶ μὴ δεχθεὶς ὑπὺ τῆς 
πύλεως ὑπέστρεψεν ἕως τῶν Μαλαγίνων. φοβηθεὶς δὲ vóv θεὺν καὶ 

λογισάµενος, µήποτε Ov αὐτὺν σφαγὴ γένηται Χριστιανῶν, ἀπο- 
στείλας πρὺς Νικηφόρον καὶ λαβὼν λόγον ἐνυπόγραφον ἐξ ἰδιοχεί- 

gov αὐτοῦ, ἐν ᾧὦ καὶ Ταράσιος, ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης. καὶ πάντες 

of πατρίκιοι καθυπέγραψαν. ὥστε ἀβλαβὴῆ αὐτὸν διατηρηθῆναι καὶ 
ἀζήμιον καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ, τῇ «y τοῦ Σεπτεμβρίου μηνὺς 
ὥρα µεσονυκτίου λάδρα διαδρὸς κατῆλθεν ἐν τῇ Kío τῆς Βιθυνίας 

εἰς τὴν μονὴν τοῦ ᾿Ηρακλείου, καὶ εὑρὼν τὺ ἀπολυθὲν χελάνδιον 
τοῦ βασιλέως ἐπὶ τούτῳ ἀπεκάρθη καὶ ἐνεδύσατο στολὴν µοναδικήν, 
καὶ εἰσελθὼν ἐν αὐτῷ ἀπῆλθεν ἐν τῇ νήσῳ τῇ Λεγοµένῃ Πρώτῃ, 
ἐν ᾗ οἰκοδομήσας ἦν µοναστήριον, οἰόμενος ὅτι αἰδεσθήσεται τὸν 

φοβερὺν λόγον, ὃν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ παραλογιστὴς Νικηφόρος, καὶ οὐ 

μὴ βλάψει αὐτὺν ἐν οὐδενί. ὁ δὲ πρῶτον μὲν γυμνοῖ αὐτὸν τῆς 

9 ἔδειξαν y. — 8.4 ad se quae cunctorum erant impie transferendi A. — 
4 τὰ om, g. — 56 τάς d om. rell. beneficiorum A, — 6 προσκαλέσονται codd. — 
10 Τριφύλλης f. — 11 φαρμ. ὑπὸ N. ὥς φασιν ἀναιρεθείς d. — Nonis Maiis 
(rj P) Α. — 12 Καλἰχηδόνα g. — 13 In verbum ἡμερωτάτω desinit cod. d, 
continuatur in cod. Reg. Paris. 1709 (9). — 14 προνοίας µηθείας e voíag sec. 
ut vid. m. deleto προµηθείας fm. — καταβαλλῶν g καταλαβών em. — αὐτοῦ 
πόδα egm. — 16 τὸ ἐπίκλην f Georg. Mon. p. 673. — 19 περιπλεύσας em. — 
η] ν΄ Georg. Mon. p. 674. — 31. 33 ἀποστείλας δὲ πρὸς g. — 34 διατηρηθῆ- 
ναι αὐτόν d. — 36 τῇ δὲ η΄ g. — 36 Bío f. — 928 ἐπὶ τοῦτο dem. — 39 ἐν 
αὐτῇ g. — τῇ ante λεγομένῃ om. d. — 31 ὁ παραβάτης καὶ παραλογιστής ὃ. --- 
32 βιάφῃ egm. — αὐτὸν om. y. 

144 BH 
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ὑποστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀφορμῆς δραξάµενος πάντας τῶν θεμάτων 
τοὺς ἄρχοντας καὶ κτήτορας, τινὰς δὲ καὶ ἐκ τῆς βασιλίδος πόλεως, 

"5 Ἡ ᾖχμαλώτευσεν, τὺν δὲ στρατὺν ἅπαντα ἀρόγευτον εἴασεν. καὶ τίς 

λόγος δυνήσεται πρὺς ἀξίαν διηγήσασθαι τὰ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 

πραχθέντα ὑπ αὐτοῦ ἔργα κατὰ Θεοῦ παραχώρησιν διὰ τὰς ἅμαρ- 5 
τίας ἡμῶν; τῇ δὲ 9' τοῦ 4ὐγούστου μηνὺς τῆς τα ἰνδικτιῶνος 
ἐτελεύτησεν dq βασίλισσα Εἰρήνη ἐν τῇ ἐξορία τῆς 4έσβου νήσου, 
καὶ µετηνέχθη r0 σῶμα αὐτῆς ἐν τῇ νήσω τῆς Πριγκίπου, ἐν τῇ 

µονῇ, ἣν αὐτὴ ὠκοδόμησεν. 

A. M. 6996 p. ο. w. κ. 10 
Toro τῷ ἔτει, μηνὶ «{εκεμβρίω, ἐνδικτιῶνος ιβ’, ἔστεψε Νικη- 

φόρος τὸν υἱὸν αὐτοῦ Σταυράκιον διὰ Ταρασίου, τοῦ ἁγιωτότου 
πατριάρχου, ἐν τῷ ἄμβωνι τῆς μεγάλης ἐκκλησίας εἰς βασιλέα, 

106 P ἀποίητον ὄντα κατὰ πάντα τῇ τε ἰδέα καὶ ῥώμῃ καὶ γνώµῃ πρὺς 
τὴν τοιαύτην ἀξίαν. ὁ δὲ µηδέποτε ἐν μηδενὶ φυλάξας ἀλήθειαν 15 

Νικηφόρος 4υκάονάς τινας, ἢ λυκανθρώπους, ὁμογνώμονας καὶ 
ὑμόφρονας ἀποστείλας εἰς τὴν Πρώτην ἐκέλευσε νυκτὸς ἐπιβῆναι τῇ 
νήσω καὶ τὸν προρρηθέντα ἐκτυφλῶσαι Βαρδάνιον., ὡς δῆθεν &yvo- 
οὔντος αὐτοῦ, καὶ μετὰ τὸ Ógüu« προσφυγεῖν τῇ ἐκκλησία. τούτου 

δὲ γεγονότος ὅ τε πατριάρχης καὶ ἡ σύγκλητος δεινῶς ἤλγησαν καὶ 30 

πάντες o( φοβούμενοι τὸν Θεόν. 6 δὲ παρανομώτατος βασιλεὺς Νικη- 

φόρος ὄρκοις τοὺς ἐν τέλει 4υκάονας, τὺ δοκεῖν, ἐπεζήτει ἀνελεῖν. 
us B ἀμύνασθαι σχηματιζόμενος, ὁ πάντα κατ ἐπίδειξιν ἀεί, καὶ μηδὲν 

κατὰ θεὺν πράττων. ἦν γὰρ αὐτῷ μετὰ τῶν λοιπῶν παρανομιῶν 
καὶ r0 τοιοῦτον τῆς γνώμης ἐξαίρετον ἰδίωμα. δι οὗ καὶ πρὺ τῆς 25 

βασιλείας πολλοὺς ἠπάτησεν. πλὴν γελοιότατος ἦν τοῖς εἰδόσιν dxgi- 

βῶς vró ἐπιτήδευμα, ὥστε κἀκεῖνον ἀναιδείᾳ πολλῇ ζεζοφωμένον τὸ 
µιαρώτατον αὐτοῦ πρόσωπον ἀεί, τότε ἀπρόϊῖτον γενέσθαι ἐπὶ ἡμέρας 
€ (inl) τοῦ βασιλικοῦ κοιτῶνος δολίως κλαυθμυριζόμενον, ἐπεὶ καὶ 
φυσικῶς αὐτῷ γυναικώδη προσῆσαν δάκρυα, ἃ τοῖς πολλοῖς τῶν 30 

φαύλων καὶ φευδοχρήστοις προσεῖναι πέφυκεν. GAÀ οὐκ ἔλαθε τοὺς 

^. L4 LÀ ' ὃ 

1.9 πάντας τοὺς τῶν Θεµ. ἄρχοντας ὃ. — 4 δυνήσηται óg. — 6 (v codd. 
item v. 11. — 7 ἡ βασίλισσα om. em. — "Heyn e. — 8 Πριγκήπου gy. — 
9 ἦν f sed sec. m. in lit. 5 g 5 9 et m sec. m. corr. ᾧ e — 12 διὰ Ταρα- 
σίου om. f. — 14 εἰδέᾳ dy. — 14. 15 πρὸς τὴν αὐτὴν ἀξίαν g. — 17 ὁμοιόφρο- 
νας καὶ ὁμογρώμονας à. — 18 Βαρδάνιον ΥΑ Βαρδάνην óg. — 3ἱ βασιλεὺς 

, Om. à. — 92 τοὺς ἐν τέλει ἔπειθε μηδὲν εἰδέναι τοὺς δὲ υκάονας ὃ bene, sed 
A eadem legit quae rell. codd. — τῷ δοκ. g. -- ἀνελεῖν om. A. -- 38 ἁμυ- 
νασθαι om. à. — χρηματιζόµενος g. — 24 κατὰ Θεοῦ em. — αὐτό em. — 
25 τῆς yvopne om. f. — 26 γελοιότατον ut vid. legit A, — 27 κἀκεῖνον non vertit 
A nec quid. sibi velit satis intellego. — ζοφώμενον 0. — 28 µιαρόν g. — 29 E y. 
— ἐπὶ add. e coni. — κλαυθμυριζόμενος f. — 30 γυναικονίδη y. — 31 qrvdo- 
χρήστοις ὃ et ut vid. m ψευδοχρίστοις rell. A. 
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πολλούς. τῷ δὲ 4ὐγούστῳ μηνὶ ἐξελθὼν κατὰ ράβων συνήντησεν 

αὐτοῖς εἰς Κρασὺν τῆς Φρυγίας καὶ πολεµήσας ἡττᾶται" καὶ πολλοὺς 

ἀποβαλὼν μικροῦ δεῖν καὶ αὐτὺς κρατεῖόσθαι ἤμελλεν, εἰ μὴ τῶν 

ἀρχόντων τινὲς ἀνδρειότατοι τοῦτον μόλις τῆς ἀνάγκης περισώσασθαι 

ἴσχυσαν. 
y. κ. 9. κα. 

Τούτω τῷ ἔτει στάσεως γενομένης κατὰ τὴν Περσικήν, κατ- 

ἤλθεν Ó τῶν ᾽άράβων ἀρχηγὸς εἰρηνοποιήσων αὐτούς. Νικηφόρος 
δὲ ἄδειαν εὑρὼν ἔκτισε τὴν "4γκυραν Γαλατίας καὶ τὴν Θήβασαν 

καὶ τὴν ᾿νδρασόν. ἀπέστειλε δὲ καὶ ἐν Συρία κοῦρσον, καὶ μηδὲν 
ἀνύσαντες ὑπέστρεψαν, τοὐναντίον δὲ μᾶλλον καὶ πολλοὺς ἆπο- 
βαλόντες. 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Νικηφόρος ἔτη 9. 
κα. 4. α. 

Τούτῳ τῷ ἔτει, μηνὶ Φεβρουαρίῳῷ τή, ὑνδικτιῶνος εδ”, Ταράσιος, v: » 

ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἐνδόξως ἀπεβίω, καὶ 
ἐξεκομίσθη τὺ λείψανον αὐτοῦ ἐν τῷ Σπενῷ τοῦ Πόντου καὶ ἐτάφη 

ἐν τῷ ὑπ αὐτοῦ κτισθέντι µοναστηρίω τῇ δ΄ τῆς α΄ ἑβδομάδος τῶν 
νηστειῶν. καὶ τῇ ιβ τοῦ ᾽Απριλλίου µηνός, τῇ µεγάλῃ κυριακῇ τοῦ 
πάσχα. ἐχειροτονήθδη Ἀικηφόρος, ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης. ἀπὺ ἆση- 
κρητῶν ψήφῳω παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἱερέων, πρὺς δὲ καὶ τῶν 
βασιλέων. Πλάτων δὲ καὶ Θεόδωρος. ἡγούμενοι τῆς μονῆς τῶν 
Σπουδίου, οὐ συνευδόκησαν τῇ χειροτονία Νικηφόρου, ἀλλὰ καὶ 
λίαν ἀντετάχθησαν σχίσμα µελετήσαντες, αἰτίαν δῆθεν εὔλογον ἔχον- 
τες TO μὴ δεῖν ἀπὸ λαϊκῶν ἀθρόως εἰ ἐπισκοπὴν ἀνατρέχειν. οὓς 

ὁ βασιλεὺς Νικηφόρος τῆς πόλεως ἀπελάσαι βουληθεὶς ἀνετράπη, 

συμβουλευόντων τινῶν οὐκ ἐπαινετὴν ἔσεσθαι τὴν τοῦ πατριάρχου 

χειροτονίαν ἐπὶ «τῇ τῶν προειφηµένων ἀποχειροτονίᾳ καὶ ἐπὶ») κατα- 
λύσει τηλικαύτης μονῆς, V' που μοναστῶν ὑπὺ Θεοδώρῳ τεταγµένων. 
καὶ οὐκ ἦν τὸ πρᾶγμα ξένον τῆς ἐκκλησίαρ καὶ προσφάτως ἐπινοη- 
Oév, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀπὺ λαϊκῶν ἐπεσκόπησαν ἀξίως τῆς 

ἀξίας τῷ δεῷ [ερατεύσαντες. 

E $ συνήντησαν αὐτῷ ὃ. — 92 Κρασῶν ἓ Chrason A. — 8 κατῆλθεν Ααρὼν 
0? — 9 γγυραν Γαλ. m ᾽Αγκυραγαλατίας f. — 10 Andarasum Α. — ἐν Xvoí« 
om. Α. — 11 ἀνύσας δγ. — ὑπέστρεφεν y. — ὑπέστρεφαν post ἀποβαλόντες 
v. 19 inser. ὃ. — v. v. 18. 14 om. f. — 14 α ] ια) em. — 15 Φευρουαρίῳ ógm. 

ó 
— 454] duodecimo kalendas Martias Α κε codd. — iw codd. — 16 πατρι- 
ώρχης δΑ ἀρχιεπίσκοπος rell. — 17 καὶ ἐτάφη om. à. — 18 τῇ om. gy. — 
920 ἀσηκριτῶν ὃ ἀδσικρητῶν y. — 21 φήφῳ τῶν ἱερέων καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ 
à. — δὲ om. y. — 22 ἡγούμενος Combefis. — 38 Στοδίου e Στουδίων g. — 
οὐ Om. y. — 95 τό] rov gy. — εἰς] ὡς g. — 28 τῇ tóv —x«l ἐπὶ add. ex A: 
si praedictorum reiectio et tanti destructio fieret monasterii. — 99 τῆς τηλικαύ- 
της κ. — μοναχών ὃ. — Θεοδώρῳ ὃ Θεοδώρου rell. 
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usnp.^ Τῷ à' αὐτῷ ἔτει ἐπεστράτευσεν ᾽4αρών, ὁ τῶν ᾽άράβων &oy- 

ηγός, τὴν ᾿Ῥωμανίαν ἐν δυνάμει βαρείᾳα ἀπό τε Μαυροφόρων καὶ 
Συρίας καὶ Παλαιστίνης καὶ 4ιβύης χιλιάδων T. καὶ ἐλδὼν εἰς 
Τύανα ὠκοδόμησεν οἶκον τῆς βλασφηµίας αὐτοῦ. καὶ πολιορκήσας 
παρέλαβε τό τε Ἡρακλέως κάστρον ὀχυρώτατον πάνυ ὑπάρχον καὶ τὴν : 

Θήβασαν καὶ τὴν Μαλακοπέαν καὶ τὴν Σιδηρόπαλον καὶ τὴν "Avóga- 
σόν. ἀπέστειλε δὲ κοῦρσον χιλιάδας E, καὶ κατῆλθεν ἕως ᾽4γκύρας, καὶ 
ἰστορήσας ταύτην ὑπέστρεφεν. ὁ δὲ βασιλεὺς Νικηφόρος φόβῳω καὶ 

ἀμηχανία συσχεθεὶς ἐξῆλθε καὶ αὐτὸς ἐν ἀπογνώσει, τὰ γενναῖα τῆς 
ταλαιπωρίας ἐπιδεικνύμενος" καὶ πολλὰ τρόπαια. ποιήσας ἀπέστειλε 10 

πρὺς ᾽᾿4αρὼν τὸν µητροπολίτην Συνάδων καὶ Πέτρον, τὸν ἡγούμενον 
τοῦ Γουλαίου, καὶ Γρηγόριον, τὸν οἰκονόμον ᾽4μάστρης, αἰτῶν εἰρήνην 

γενέσθαι" καὶ πολλὰ διαλεχθέντων αὐτῶν ἐστοίχησαν τὴν εἰρήνην, 
ἵνα τὸ κατ ἔτος τελῆται αὐτοῖς ἀνὰ À χιλιάδων νομίσματα καὶ τρία 
νομίσματα κεφαλιτιῶν αὐτοῦ τοῦ βασιλέως. καὶ τρία τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 15 
ἃ καὶ δεξάµενος ᾽4αρὼν ἤσθη καὶ ἠγαλλιάσατο ὑπὲρ µυρίων ταλάν- 
των ταῦτα δεξάµενος, ὡς ὑποτάξας τὴν ᾿Ῥωμαίων βασιλείαν. ἐστοί- 

19 Ἡ χήσαν δὲ καὶ τὰ παραληφθέντα κάστρα μὴ ατισθῆναι. ὑποστρεψάντων 

45 P δὲ τῶν ᾽4ράβων, ἔκτισεν εὐθέως τὰ αὐτὸ κάστρα καὶ κατωχύρωσεν. 
καὶ τοῦτο μαθὼν «gov, ἀποστείλας πάλιν ἔλαβε τὴν Θήβασαν, 20 
καὶ πέµψας στόλον εἰς Κύπρον τάς τε ἐκκλησίας κατέστρεψε καὶ 

τοὺς Κυπρίους µετέστησε καὶ πολλὴν ἅλωσιν ποιήσας τὴν εἰρήνην 
διέστρεψεν. — 

A. M. 6299 Ko xf. Ww. B. 

Τούτω τῷ ἔτει ἐπεστράτευσε Νικηφόρος κατὰ Βουλγάρων καὶ 

καταλαβὼν τὴν ᾿δριανούπολιν, στάσεως μµελετωμένης κατ αὐτοῦ 

ὑπὺ τῶν βασιλικῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ταγμάτων αἰσθόμενος, ὑπ- 
έστρεψεν ἄπρακτος μηδὲν ἀνύσας, ἢ µόνον τοὺς ὁμοφύλους Guvvó- 
µενος δαρμοῖς τε καὶ ἐξορίαις καὶ δηµεύσεσι πολλοὺς ὑποβαλών. 
ἀποστείλας δὲ Βαρδάνιον τὸν σπαθάριον, τὸ ἐπίκλην ᾿4νεμᾶν, πάντα 50 

προσήλυτον καὶ πάροικον ἐπαιχμαλωτεύσας ἐπέρασεν ἐν τῇ θράκῃ. 
οἰόμενος οὐκ ὀλίγην ὀλκὴν χρυσοῦ πορίσασθαι ἐξ αὐτῶν ἐξ ἐτησίων 

Z' 

t$ n 

9. 3 καὶ τῆς Συρίας d. — 5 «xo τε] tunc (τότε) Α. —  Heraclios A, — 
πανυ Om. g. — 6 Μαλακοπέα ὃ ἸΜαλακοπαῖαν g Malocopean A. —  Sidero- 
pelum A. — "4»sdg«cov y Αδρασόν g Anandarasum A, — 7 sexaginta milia 
bellatorum A. — 8 [στορήσασα em. — 9 τά τε γενναῖα dg. — 11 πρὸς 4agov 
Μιχαἠλ τὸν p, Σ.7 — 14 τελεῖται δγ. — χιλιάδες codd. — 15 κεφαλητιών ὃ. 
— τῆς βασιλείας g. — 16 Ααρὼν-- ΙΤ δεξάµενος om. à. — 16 ἠγαλλιᾶτο f 
ἀγαλλιᾶτο em. — ΙΤ τὴν τῶν 'P. g. — ἐστοίχησεν 0. — 18 παραληφθέντα] 
quae destructa fuerant A. — 923 διέτρεψεν ὃ, — 36 Ανδριανούπολιν em. — 
97 xaí τινων τῶν r«yp.? et quidam ex ordinibus A. — 28 apv»autrog? — 
29 exofallóv g ἀποβαλών y. — 30 Avrudv dy. — 32 χρυσίου ὃ. 
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τελεσμµότων, Ó πάντα διὰ τὺν φιλούμενον αὐτῷ xovoov καὶ οὐ Oi 
τὺν Χριστὺν πράττων. 

6. xy. ιβ. y. A. M. 6300 

Toro τῷ ἔτει, μηνὶ Σεπτεμβρίῳ. ivovxriovoo «', ᾿4αρών. ó τῶν 
᾿4ράβων ἀρχηγός., μετὰ στόλου κατὰ τῆς Ῥόδου Χουμεῖὸ ἐξέπεμφεν, 
οὗτος ἀθρύως καταπλεύσας καὶ τὴν "Pódov καταλαβὼν πολλὴν ἅλωσιν 
ἐποιήσατο ἐν «bri τὸ μέντοι ἐν abri φρούριον διεφυλάχθη ἀπόρ- 
Όητον. ἐν δὲ τῷ ἐπανέρχεσθαι αὐτὸν φανερῶς κατεπολεµήθη ὑπὸ Τοο n 

τοῦ ἁγίου καὶ δαυματουργοῦ Νικολάου. ἐλθὼν γὰρ εἰς τὰ Μύρα 
10 καὶ τὴν [ερὰν αὐτοῦ συντρίψαι πειραθεὶς λάρνακα ἄλλην ἀντ 

ἐκείνης πλησίον παρακειµένην κατέκλασεν' αὐτίκα τε πολλὴ ἀνέμων 
καὶ δαλαττίων κυμάτων, βροντῶν τε καὶ ἀότραπῶν ὀνωμαλία τὸν 

στόλον κατέλαβεν. ὡς [κανὰ συντριβῆναι σκάφη, αὐτόν τε τὸν 8εο- 

µάχον Xovusió ἐπιγνῶναι τὴν τοῦ ἁγίου δύναμιν καὶ παρ ἐλπίδα 

τὸν κίνδυνον ἐκφυγεῖν. τῇ δὲ εἰκάδι τοῦ «{εκεμβρίου μηνὺς Νικη- 

φόρος μετὰ πολλὴν ἐκλογὴν παρθένων ἐκ πάσης τῆς ὑπ αὐτὸν ἐξ- 
ουσίας εἰς TO ζεῦξαι Σταυράκιον. τὸν υἱὸν αὐτοῦ, ποιησάµενος, 

Θεοφανὼ τὴν ᾽άθηναίαν, προσγενῆ τῆς µακαρίας Εἰρήνης, uturm- 

στευµένην ἀνδρὶ καὶ πολλάκις αὐτῷ συγκοιτασθεῖσαν, χωρίσας αὐτὴν 

20 ἀπ᾿ αὐτοῦ τῷ ἀθλίω Σταυρακίω συνέζευξεν, ὡς εἰς πάντα καὶ ἐν 

τούτω παρανοµήσας ἀναιδῶς, ἄλλας «δὲ» δύο ταύτης ὡραιοτέρας 

ἐκλεξάμενος σὺν «Ori, προφανῶς αὐτὰς ἔφθειρε xaT αὐτὰς Tüg 

ἡμέρας τοῦ γάμου παρὰ πάντων ὁ μιαρὺς γελώμενος. τῷ δὲ Φεβρου- «ο ν 

αρίω μηνὶ στάσιν ἐννοήσαντες κατ αὐτοῦ πολλοὶ τῶν ἐν τέλει 
25 ᾿4ρσαβήρ., τὸν κυαίστωρα καὶ πατρίκιον, ἄνδρα εὐσεβῇ καὶ Λογιώ- 

τατον ἐψηφίζοντο. γνοὺς δὲ τοῦτο Ó πολυµήχανος Νικηφόρος, αὐτὸν τοι n 

μὲν τύψας καὶ ἀποκείρας μοναχὺν πεποίηκεν, ἐν Βιθυνία τοῦτον 
ἐξορίσας, τοὺς δὲ λοιποὺς δαρμοῖς καὶ ἐξορίαις, πρὺς δὲ καὶ δηµεύ- 

σεσι καθυπέβαλεν, οὐ µόνον τοὺς ἐν τῷ κοσμικῷ po ἄρχοντας, 

30 ἀλλὰ καὶ ἐπισκόπους ἁγίους καὶ μοναχοὺς καὶ τοὺς τῆς μεγάλης 

n 
Li 
C.- 

15 

1 φόρων ἤτοι τελεσμάτων ὃ. — χρυσοῦν em χρυσόν sed ὁν sec. m, in 

üt.£. — ὃς] ε Υγ. --4 n. codd. — 6 πολλήν om. em. — Ἱ ἀπόρθητον δι- 
εφυλάχθη ὃ. — 10 λάρνακα πειραθείς ὃ. — 11 πλησίον om. y. — πολλὴν 
ἀνέμων m πολλὴν ἄνεμον e, — 12 θαλ. πνευμάτων ὃ. — 14 ἐπιγγόντα τὴν 
τοῦ ἁγίου δύναμιν παρ᾽ ἐλπ. d. — 15 τὸν κένδυνον sec. m. f periculum A 
τὴν δύναμιν gy om. ὃ τὴν κάκωσιν δες, m. e. — εἰκάδι ὃ κ΄ rell — Aut 
µετά v. 16 auf ποιησάµενος v. 17 del. vid., quamquam utrumque legit. ΑΔ. — 
16 παρθένων om. d. — ὑπ αὐτῶν f. — 17 ποιησάµενος] ἐκλεξάμενος 8. — 
18 Θεοφανῶ codd. — 19 συγκ. αὐτῷ ὃ. — συγκοιτασθεῖσα g. — 31 δὲ add. 
er Α om. codd. — 93 Φευρουαρίω gm Φερουαρίω à. — 24 κατ αὐτοῦ πολλοί] 
τινές 0. — 925 ᾿Αρσαβῆρ g. — κυαίστορα y κυέστορα Ó πκοιαίστωρα g. — καὶ 
ante loy. om. y. — λογικώτατον y. — 9 ἀποκλείσας ὃ. — 928 caedibus et ton- 
suris et publieationibus, insuper et exiliis subdidit A, — 39 καθυπέβαλλεν g. 

31* 
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ἐκκλησίας, τόν τε σύγκελλον καὶ τὺν σακελλάριον καὶ τὺν Ίαρτο- 

φύλακα. ἄνδρας ἐλλογίμους ὑπάρχοντας καὶ αἰδοῦς ἀξίους. 

, , 

᾿4ράβων ἀρχηγὸς ἸΜουάμεὸ ἔτη d'. 
| De noo. 

Τούτω τῷ ἔτει ᾿ἄαρών., ὁ τῶν ᾿4ράβων ἀρχηγόρ. τέθνηκεν εἰς 
τὴν ἐνδοτέραν Περσίδα, τὴν καλουµένην Χωρασάν, μηνὶ Μαρτίῳ, 
ἠνδικτιῶνος B. καὶ διεδέξατο τὴν ἀρχὴν Μουάμεδ, ὁ υἱὸς αὐτοῦ. 
ἀφυὴς κατὰ πάντα. πρὺς ὃν ᾽4βδελᾶς, Ó ἀδελφὺς αὐτοῦ, στασιάσας 

ἐκ τῆς αὐτῆς χώρας τοῦ Χωρασὰν ἅμα ταῖς πατρικαῖς δυνάµεσιν 

ἐμφυλίου πολέμου τῷ κατ αὐτοὺς ἔθνει γέγονεν αἴτιος. κἀντεῦθεν 
o( κατὰ τὴν Συρίαν καὶ «4ἴγυπτον καὶ 4ιβύην εἰς διαφόρους 
κατατµηθέντερ ἀρχὰς τά τε δηµύσια πράγματα καὶ ἀλλήλους κατ- 
έστρεψαν, σφαγαῖς καὶ ἁρπαγαῖς καὶ παντοίαις ἀτοπίαις πρός τε 
ἑαυτοὺς καὶ τοὺς ὑπ αὐτοὺς Χριστιανοὺς συγκεχυµένοι. , ἔνθεν δὴ 
καὶ αἶ κατὰ τὴν ἁγίαν Χριστοῦ τοῦ 9500 ἡμῶν πόλιν ἐκκλησίαι 

ἠρήμωνται, τά τε μοναστήρια τῶν δύο μεγάλων Λλαυρῶν, τοῦ ἐν 

ἁγίοις Χαρίτωνος καὶ Κυριακοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Σάῤα, καὶ τὰ λοιπὰ 
κοινόβια τῶν ἁγίων Εὐθυμίου καὶ Θεοδοσίου" ἐπεκρύτησε δὲ τῆς 
τοιαύτης ἀναρχίας ἡ κατ ἀλλήλων καὶ ἡμῶν µιαιφονία ἔτη &. ; Θεό- 
δωρος δέ, ὁ ἡγούμενος τῶν Στουδίου., καὶ Ἰωσήφ., ὁ ἀδελφὺς αὐτοῦ 
καὶ ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ἅμα Πλάτωνι ἐγκλείστω καὶ τοῖς 

Λοιποῖς αὐτῶν μοναχοῖς τῆς κοινωνίας Νικηφόρου, τοῦ ἁγιωτάτου 

πατριάρχου. ἀπέστησαν διὰ "oco τὺν οἰκονόμον ὡς παρανόμως 
στεφανώσαντα Κωνσταντῖνον καὶ Θεοδύτην. Νικηφόρος δὲ ὁ βασι- 

λεὺς ἀφορμῆς δραξάµενος ἐπισκόπους πολλοὺς καὶ ἡγμουμένους ἀθροί- 
σας σύνοδον κατ αὐτῶν κροτηθῆναι ἐκέλευσεν, δι ἧς ἐξεβλήθησαν 
τῆς μονῆς καὶ τῆς πόλεως ἐξορίαᾳ παραπεμφθέντες μηνὶ Ἰαννουαρίῶ, 
ὑνδικτιῶνος B. 

Τῷ à' αὐτῷ ἔτει ῥόγας διδοµένῆς τῷ λαῶ ἐν τῷ Στρυμῶνι 
ἐπιπεσόντες οἱ Βούλγαροι ταύτην ἀφείλαντο χρυσίου λίτρας αρ΄ καὶ 

1 σύγγελλον m. — 2 ἐκλογίμους g. — 4 à] αἱ g. — 6 Χωρασάν à Const. 

Porphyr. de adm. imp. cp. 3 Χωρασᾶν g Χουρασάν y Churasan A. — 7 á 
codd. item v. 38. — ἐδέξατο y. — 8 dq. κατὰ πάντα xal ἀσυνάρτητος ὑπάρ- 
jov Const. — ὁ ᾽4βδ. y. — Αβδελάς em Const. ᾿4βδελας ὃ. — 9 Χουρασάν fm 
λουράσαν e Χωφασσᾶν g. — 14 αὐτούς 0, — ὑπ αὐτοῖς em. — Χριστιανοῖς 
m, --- συγκεχυµµένοι g. — ἔνθεν Const per hoc Α ἔνθα codd. — 15 πόλιν 
om. g. — 16 uov. καὶ τῶν g. — Ἰαύρων dem. — 17 Σάββα gm. — 18. 19 ἐπ- 
εκράώτησε δὲ τῆς xar! ἀλλήλων µιαιφονίας ἵτη (x. d. — 19 Peg πέντε Const. 
ἔτη κανά ὃ. Hell. codd. lacunam post ἔτη habent. — 20 ὁ ἀδελφ. ὃμ ὁ om. y. 
— αὐτοῦ ὁ καί g. — 51 Θεσαλονίκης f. — ἅμα Πλάτωνι om. em. — ἐγκλειστῷ 
dy. — 33 μονασταῖς d. — 927 τῆς τε µονῆς ὃ. — bog. παραπεμφθέντες om. à. 
— Ἰανουαρίω g. — 98 β] ig y. — 39 Σερύµωνι ὃ Στευμµµώνι f. penes Stro- 
monem amnem Α. — 30 ἄλαντο m. — αρ] e em. — αρ καὶ πολύν om. ὅ. 
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πολὺν λαὺν κατέσφαξαν σὺν τῷ στρατηγῷ καὶ τοῖς ἄρχουσιν. Toav 

γὰρ καὶ τῶν Λλοιπῶν θεμάτων ταξάτοι ἄρχοντες οὐκ ὀλέγοι, καὶ 

πάντες ἐκεῖ ἀπώλοντο. ἔλαβον δὲ καὶ τὸ τοῦλδον ὕλον καὶ ὑπ- 
έστρεψαν. τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει πρὺ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα Κροῦμμος, 
ó τῶν Βουλγάρων ἀρχηγός, παραταξάµενος κατὰ Σερδικῆς ταύτην 

παρέλαβε δόλῳ καὶ λόγω, στρατεύματα ᾿Ῥωμαϊκὰ κατασφάξας χιλιάδας 
€ χωρὶς ἰδιωτικοῦ πλήθους. Νικηφόρος δὲ δῆθεν κατ αὐτοῦ ἐξ- 
ελθὼν τῇ γ΄ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος τοῦ σωτηρίου πάθους ἀξιόλογον 
μὲν οὐδὲν πέπραχεν, τοῖς δὲ περισωθεῖσιν ἐκ τῆς σφαγῆς ἄρχουσιν 

αἰτοῦσι λόγον σωτηρίας ἀπαξιώσας δοῦναι, τοῖς ἐχθροῖς προσφυγεἴν 

ἐβιάσατο, ἐν olg ἦν καὶ Εὐμάθιος 6 σπαθάριος μηχανικῆς ἔμπειρος. 
ó δὲ Νικηφόρος πρὺς τῇ πολλῇ ἀδοξία σάκραις ἐνόρκοις τὴν βασι- 

λίδα πόλιν πείθειν ἐσπούδαξεν, ὅτι τὴν τοῦ πάσχα ἑορτὴν ἐν τῇ 

αὐλῇ τοῦ Κρούμμου ἑώρτασεν. τὴν δὲ παραληφθεῖσαν Σερδικὴν 
oixodousiv βουλόμενος, ἀνθιστάμενα τὰ πλήθη φοβηθεὶς ὑποβάλλει 

διὰ τῶν στρατηγῶν καὶ ἀρχόντων πεῖσαι τοὺς ὄχλους αἰήσασθαι 

τῷ βασιλεῖ περὶ τῆς οἰκοδομῆς. o( δὲ τὺ ὁρᾶμα κατανοήσαντες ὡς 
ἐκ τῆς ἐκείνου κακοπραγίας ὑποβεβλημένον στασιάζουσι κατ αὐτοῦ 

καὶ τῶν ἰδίων ἀρχόντων ὥρα c, καὶ ἐπελθόντες διαρρήσσουσι τὰς 

153 B 

σκηνὰς αὐτῶν. ἑλδόντες δὲ ἕως τῆς βασιλικῆς ὕβρεσι πολλαῖς καὶ ΄ 

ἀραῖς αὐτὺν ἔβαλλον µηκέτι φέρειν τὴν ἄμετρον φιλαργυρίαν καὶ 
κακοµήχανον αὐτοῦ γνώµην ἐξομνύμενοι. ὁ δὲ τῷ ἀθρόῳ τῆς στά- 
σεως σφόδρα καταπτοηθεὶς καὶ ἀναστὰς τῆς τραπέζης., πρῶτον μὲν 
διὰ Νικηφόρου καὶ Πέτρου τῶν πατρικίων ὄρκοις καὶ πιθανολογίαις 

κατευνάζειν ἐπειρᾶτο τὺ στράτευμα. οἱ δὲ μικρὺὸν παυσάµενοι βου- 

νόν τινα κατέλαβον οἱ τρισάθλιοι τῆς ἐν χερσὶν ἐπιλαθόμενοι πρά- 
ξεως, τό, “κύριε ἐλέησον. ἀναβοῶντες ὡς ἐπί τινι σεισμῷ i, 
ἀνομβρία. Ó δὲ πρὺς πᾶσαν κακουργίαν ἔτοιμος λαθραίαις δωρεαῖς 
διὰ τῆς νυκτὸς τοὺς πολλοὺς τῶν ἀρχόντων ἐξαπατήσας τῇ ἐπαύριον 

αὐτὺς δι ἑαυτοῦ µέσος ἐλθὼν τοῖς ὄχλοις διελέχθη. περὶ πάσης 
εὐημερίας ὕρκοις φρικτοῖς αὐτοὺς διαβεβαιωσάµενος καὶ τὰ τῆς ἴσης 

(1 στρατηγοῦντι ὃ. — 8 ὅλον om. 9. — 4 sancti paschae À. — Κρούμος à 
ut ubique Zonaras. Crumnus Α ubique, item Georg. Mon. p. 676. — 5 Σαρδι- 
κῆς em. — 6 παρέλαβον f. — 7 s'| ε΄ ὃ. — δῇθεν om. 9, — κατ αὐτῶν 0. — 
8 τῆς ἑβδομάδος om. g. — 9 σφαγὴς] de caede À φυγῆς codd. — 10 προσ- 
φυγῆν Í πρὸς φυγήν egm. — 11 Εὐμάώθιος Α Εὐθύμιος codd, — ὁ om. ὃ. — 
12 εὐδοξία f. — σάκρας y. — 18 ἑορτήν gAÀ ἡμέραν d om. y. — 14 Κρούμου 
ὅτι, — παραλειφθεῖσαν g quae destructa fuerat A (cf. p. 482, 18). — "'Egói- 
κήν g. — 16 ὑποβάλλῃ g. — 18 ὑποβεβλημένοι ὃ et ut vid. pr. m. f. — 19 ὥρα 
s] ὥρα ε’ ὃ per horas sex À, — ἀπελθόντες ὃ ἐλθόντες y. — 20 µέχρι y. — 
21 ἔβαλον y summittunt A. — 24 ὄρκοις αὐτοὺς καί Og. — πενθανολογίαις 
codd. — 95 καταυνάζειν Ó. — τὸ στράτευμα om. 0g. — 26 of τρισάθλιοι om. 
A. — 39 ἁπατήσας y. — 31 ὄρκοις αὐτοὺς φφικτοῖς βεβαιωσάμενος ὃ. — τὰ 
om. à, 
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πρὺς τὰ τέκνα στοργῆς. καὶ παραυτίκα τὴν βασιλίδα καταλαμβάνει, 

Θεοδόσιον., πατρίκιον καὶ προµοσκρίνιον, τὸ ἐπίκλην Σαλιβαρᾶν, 

ἐάσας εἰς τὸ καταμαθεῖν δι ἀλλήλων τοὺς στασιάσαντας. ἐν δὲ τῷ 

ἐπανέρχεσθαι τὰ πλήθη ῥογεύειν αὐτοὺς προσποιησάµενος. κατὰ τὸν 

ἅγιον Μάμαντα δαρμοῖς τε καὶ κουραῖς καὶ ἐξορίαις τοὺς πλείστους 
τιµωρηήσάμενος. εἰς Χρυσόπολιν τοὺς λοιποὺς διεβίβαζε καταπατήσας 

τοὺς τήηλικούτους φοβεροὺς ὄρκους. οἱ δὲ διὰ τὴν συμφορὰν πύρινον 

ποταμὺν TO Πέραμα προσηγόρευσαν. 

η. B. ιδ. εἰ 

Τούτω τῷ ἔτει Νικηφόρος μετὰ τὰς ἀθέους ὑπεξελεύσεις τὰ 

στρατεύματα πάντῃ ταπεινῶσαι σκεψάµενος «Χριστιανοὺς ἀποικίσας 

ἐκ παντὺς θέματος ἐπὶ τὰς Σκλαυινίας γενέσθαι προσέταξεν, τὰς δὲ 

τούτων ὑποστάσεις πιπράσκεσθαι. καὶ ἦν αἰχμαλωσίας οὐκ ἔλαττον 
TO πρᾶγμα, πολλῶν ἐξ ἀνοίας βλασφημούντων καὶ ἐχθρῶν ἐφόδους 

αἰτούντων., ἑτέρων δὲ περὶ τοὺς γονικοὺς τάφους θρηνούντων καὶ 
τοὺς ἀποθανόντας μακαριξζόντων:' εἰσὶ δὲ o? καὶ ἀγχόναις ἐχρήσαντο 
πρὺς ἁπαλλαγὴν τῶν δεινῶν. τά τε γὰρ προσόντα δυσκίνητα συν- 

επιφέρεσθαι ἠδυνάτουν καὶ τὴν ἐκ γονικῶν πόνων κτηθεῖσαν ὕπ- 

αρξιν ὀλλυμένην ἑώρων' καὶ πᾶσα τοὺς πάντας εἶχεν ἁμηχανία, τῶν 

15 

μὲν πενήτων ἐν τούτοις καὶ τοῖς ἑξῆς ῥηδησομένοις, τῶν δὲ ὑπερ- 50 
εχόντων συμπασχόντων αὐτοῖς καὶ μὴ δυναµένων βοηθῆσαι ἄπεκδε- 

χομένων τε βαρυτέρας συµφοράς. ταῦτα ἤρχθη μὲν ἀπὺ τοῦ Σεπτεμ- 
βρίου µηνός, πρὺς δὲ τὺ ἅγιον πάσχα πεπέρασται. δευτέραν σὺν 

ταύτῃ κάκωσιν, προσέταξε στρατεύεσθαι πτωχοὺς καὶ ἐξοπλίζεσθαι 

παρὰ τῶν ὁμοχώρων. παρέχοντας καὶ ἀνὰ ὀκτωκαίδεκα ἡμίσους 
νομισμάτων τῷ δηµοσίω, καὶ ἀλληλεγγύως τὰ δηµόσια. τρίτην 

Κακόνοιαν., ἐποπτεύεσθαι πάντας. καὶ ἀναβιβάζεσθαι τὰ τούτων τέλη, 
παρέχοντας καὶ χαρτιατικῶν ἕνεκα &và κερατίων B καὶ πρὺς τετάρ- 
την. τοὺς κουφισμοὺς πάντας ἀναβιβάζεσθαι προσέταττεν. πέµπτην. 

τοὺς τῶν εὐαγῶν οἴκων παροίκους τοῦ τε ὀρφανοτροφείου καὶ τῶν 

ξενώνων καὶ γηροκομείων τε καὶ ἐκκλησιῶν καὶ µοναστηρίων βασιλικῶν 

2 Σαλιβαράν dem. — 4 ῥογεύειν-- κατὰ om. ὃ. — 6 τοὺς λόιπούς Α τοὺς 
πολλούς codd. — Ἱ τηλικ. καὶ φοβερούς fA. — Β προσηγορεύκασιν d. — 

11 πάντι e πάντα g καν m. — ἀποικίας dy. — 19 Σκλαβινίας g. — γενέ- 
σθαι om. y. — 18 ὁτάσεις gy sec. m. corr. in ef, — αἰχμαλωσία g. — 14 ἀνίας 
Combefis. ἀπονοίαςῦ — 15 ἕτερον f, — 16 µακαρέζοντας em μακαριζόντων f 
sed ων sec. m. in lit. — 18 κτισθεῖσαν gy. — 90 ὑπηροχόντων s. ὑπηρεχόν- 
των g. — 922 ἤρθη f. — 38 δευτέρα ef. — 94 στρατοπεδεύεσθαι fm. — 
25 x«grgóvtov? — τη ἡμίσους δΑ τη egm ὀκτώ f. — 36 xal om, δΥ. — 

t 
38 Ἰαρτιατικόν y χαρῶν ὃ. — A, v. ἕνεκα usque ad p. 493, 25 πατριάρχην 
omnia interciderunt in codd. d ct à. — καὶ πρός om. g. — 30 τοῖς---παροίκοις 
y. — οἴκων]| οἴκοις em. — 30. 31 καὶ ξεν. τε καί em. 
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τὰ καπνικὰ ἀπαιτεῖσθαι ἀπὺ τοῦ πρώτου ἔτους τῆς αὐτοῦ τυραννί- 

dog, τὰ δὲ κρείτονα τῶν κτημάτων εἰς τὴν βασιλικὴν κουρατορίαν 

αἴρεσθαι, τὰ μέντοι τέλη αὐτῶν ἐπιτίθεσθαι τοῖς ἐναπομείνασιν εἰς 

τοὺς αὐτοὺς εὐαγεῖς οἴκους κτήµασι καὶ παροίκοις, ὡς διπλοῦσθαι 

πολλῶν τὰ τέλη, τῶν οἰκήσεων στενουµένων αὐτοῖς καὶ τῶν χωρίων. 
ἕκτην. σκοπεῖσθαι παρὰ τῶν στρατηγούντων τοὺς ἀθρόως ἐκ ατω- 

χείας ἀνακτηδαμένους, καὶ ἀπαιτεῖσθαι χρήµατα ὡς εὑρετὰς Onccv- 

ρῶν. ἑβδόμην, τοὺς πρὺ κ΄ χρόνων εὑρηκότας καὶ µέχρι τῆς δεῦρο 
πίθον i σκεῦος ὑτιοῦν καὶ αὐτοὺς ἐξαργυρίζεσθαι. ὀγδόην, τοὺς 

ἐκ πάππων ἢ πατέρων κληρονοµήσαντας διαιρεθέντας, ἐκ τῶν αὐτῶν 
χρόνων x ἐξαναδιδόναι τῷ δηµοσίῳ., τοὺς πένητας' καὶ τοὺς ὠνη- 

σαμένους ἔξω τῆς ᾽4βύδου σώματα οὐχετικά, ἀνὰ β΄ νομισμάτων τελέ- 
σαι προσέταξεν. καὶ μάλιστα τοὺς κατὰ τὴν «{ωδεκάνησον. ἐννάτην, 
τοὺς τὰς παραθαλασσίας οἰκοῦντας, μάλιστα τῆς μικρᾶς Ασίας, ναυ- 

χλήρους µηδέποτε γηπονικῶς ζήόαντας ἄκοντας ὠνεῖσθαι ἐκ τῶν 
καθαρπαγέντων αὐτῷ κτημάτων, ὡς ἂν ἐκτιμηθῶσι παρ αὐτῷ. 
δεκάτην, τοὺς ἐν Κωνσταντινουπύλει ἐπισήμους ναυκλήρους συν- 

αγαγὼν δέδωκεν ἐπὶ róxo τετρακεράτω T0 νόμισμα và χρυσίου 

λιτρῶν δώδεκα τελοῦντας καὶ τὸ συνήθη κωµέρκια. ταῦτα ἐκ τῶν 

πολλῶν ὡς ἐν κεφαλαίῳ μικρά µοι ἐστηλογράφηται δηλοῦντι τὸ πρὸς 

πᾶν εἶδος πλεονεξίας αὐτοῦ πολυµήχανον. τὰ γὰρ κατὰ τὴν βασι- 

λίδα τοῖς ἐν τέλει καὶ µέσοις καὶ εὐτελέσιν ἐνδειχθέντα δεινὰ πέρα 
συγγραφῆς. τοὺς μὲν ἀνιχνεύοντος ὅπως οἴκοι ζῶσιν, καὶ καθυπο- 
βάλλοντος τοῖς πονηροῖς τῶν οἰκετῶν διαβάλλειν τοὺς δεσπότας, 

καὶ ἐν ἀρχαῖς δῆθεν διστάζοντος ἐπὶ τοῖς Λεγομµένοις, ἔπειτα δὲ 
βεβαιοῦντος τὰς συκοφαντίας, τὸ αὐτὺ δὲ καὶ ἐπὶ ἀσήμων κατ ἐπι- 
σήµων ἕδρα τιμῶν ἀξιῶν τοὺς εὖ διαβάλλοντας' τῶν δὲ οἴκων 
πολλοὺς τῶν οὐκητόρων ἀπὸ πρώτης εἰς τρίτην γενεὰν ἐξανέστρεψεν. 

ἐλπίδι τοῦ τάχιστα τούτους ἐκπεσεῖν καὶ ὑπ αὐτοῦ κληρονομηθῆναι. 

ἄξιον δέ τι καὶ ἡδύσματος ἢ παραδείγματος ἕνεκα μνησθῆναι καὶ 
τοῦτο. κηρουλλάριός τις ἦν ἐν τῷ Φόρῳ ἐκ πόνων ἰδίων ἀνενδεής. 

* 
2 κτισμάτων em. — κουρατωρίαν g. -- 6 ἕκτον g. — 9 καὶ αὐτός e. αὐτός 

(om. καθ) m. — 18 τελεῖσθαι y. — καὶ om. g. — ἐνώτην ef. — 14 τὰς om. y. 
— παραθαλασίας (παρὰ 9. e) em. — 15 γηπονικῶν f. — ζήσαντας ἠνάγκαξεν 
covsic9e.? emere de rebus quae ab illo rapiebantur cogebat A. — 16 καταρπα- 
γέντων codd. — ἐκτιμωθῶσιν ef. — 18 ἐπιτοκώτερα κερώτῳ em. — τὸ om. m. 
-- χρυσίου g χφρυσοῦ y. — 19 κουµέρκια y κομµέρχια g. — τῶν om. m. — 
22 δειχθέντα m. — δεινὰ om. m. — 23 ἀνιχνεύοντας y ἀνιχνεύων τούς g. — 
ὅπως] ὅσοι g. — οἰκοίζωσιν em. — καθυποβάλλοντο e καθυποβάλοντο m καθ- 
υποβάλλων g. — 95 διστάζοντας y διστάζων g. — 36 διαβεβαιοῦντας y ὅδια- 
βεβαιοῦν g. — τῷ αὐτῶ y. — 27 ἔδρα] ἀνδρῶν g. — sv διαβάλλοντας Classen 
ἐνδιαβάλλοντας codd. detrahentes.A. — 28. 29 καὶ ἐξανέστρεψεν ἐλπίδε, τοῦ g. 
— 981 κειρουλλάριος em. 
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τοῦτον µεταστειλάμενος ὁ παμφάγος φησίν' "8io τὴν χεῖρά σου 
κατὰ τῆς κεφαλῆςρ µου. καὶ ὕμοσόν µοι TO πόσος σοι χρυσός ἐστιν ̓ 
ὁ δὲ μικρὺν ὡς ἀνάξιος δῆθεν παραιτούµενος ἐβιάσθη τοῦτο παρ᾽ 
αὐτοῦ ποιῆσαι, καὶ λίτρας Q' ἐξειπεῖν ἔχειν. καὶ τοῦτο κατὰ τὴν 
ὥραν προσέταξεν ἐνεχθῆναι φήσας" "60 τί χρείαν ἔχεις περισπασμοῦ: 

συναρίστησόν µοι, καὶ ἄρον νομίσματα ϱ’. καὶ πορεύου ἀρκούμενος.” 

9. X. w. s. : 

Τούτῳ τῷ ἔτει Νικηφόρος τὰς κατὰ Χριστιανῶν ἐπινοίας ἐπ- 
έτεινεν, ἐποφίας ἀθέους ἐπ᾽ ἀγορασμοῖς παντοίων ἀλόγων βοσκη- 
µάτων τε καὶ καρπῶν, ἀδίκους δηµεύσεις τε καὶ ζημίας τῶν ἐν τέλει, 

τοκισμοὺς ἐν πλοίοις, ὃ πᾶσι νομοθετῶν τὺ μὴ τοκίζειν, καὶ ἄλλας 
µυρίας κακῶν ἐπινοίας, ὧν fj κατὰ µέρος ἱστορία φορτικὴ τοῖς ἐπι- 
τετµηµένα ζητοῦσι πέφυκε µανθάνειν τὸ πράγματα. τῇ δὲ α τοῦ 
Ὀκτωβρίου µηνός, ἡμέρα γ’. σπασάµενός τι ἀφανὴς ἐν σχήµατι 
μοναχοῦ ξίφος τινὸς τῶν στρατευοµένων εἰδέδραμεν ἐν τῷ παλατίω 

Νικηφόρον ἀνελεῖν ζητῶν. τῶν δὲ περιεστώτων δύο [διατρεχόντων] 

ἐπιδραμόντων αὐτῷ, δεινῶς ἐπλήγησαν ὑπ αὐτοῦ. συλληφθεὶς δὲ 
καὶ πολλὰ τιμωρηθεὶς δαιμονᾶν προεφασίσατο, µηδένα ὄυκοφαν- 

τήσας' ὁ δὲ τοῦτον ἐν τῷ ξύλῳ κατησφαλίσατο σὺν τοῖς πάσχουσιν. 
καὶ πολλοὶ ἐντεῦθεν οἰωνίσαντο μεγάλου κακοῦ σημεῖον εἶναι τοῦτο 
τοῖς τε κρατοῦσι καὶ τοῖς ὑπὺ χεῖρα, καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ δυσσε- 
βοῦς Νεστορίου γέγονεν. τῶν δὲ Μανιχαίων. τῶν νῦν Παυλικιάνων 

καλουµένων, καὶ ᾽άθιγγάνων τῶν κατὰ Φρυγίαν καὶ Avxcovíav, 
ἀγχιγειτόνων αὐτοῦ. φίλος ἦν διάπυρος. χρησμοῖς καὶ τελεταῖς αὐτῶν 
ἐπιχαίρων. ἐν olo καί, ὕταν Βαρδάνιος ὁ πατρύκιος ἐπανέστη αὐτῶ, 
τούτους προσκαλεσάµενος ταῖς αὐτῶν µαγγανείαις τοῦτον ὑπέταξεν. 
ταῦρον γὰρ ἕν τινι λάκκῳ ἐν σιδηρῷ πάλῳω ἐκ τῶν κεράτων προσ- 

δήσας εἰς γῆν vevevxóra, οὕτω uvxóucvov καὶ ἰλυσπώμενον ἄποκταν- 

θῆναι πεποίηκεν, τὴν δὲ τούτου ἐσθῆτα ἐν μµύλωνι ἀλήσας &vri- 
στρόφως καὶ ἐπαοιδίαις χρησάµενος νίκην ἤρατο. παραχωρήσαντος 
τοῦ δεοῦ διὰ πλῆθος ἁμαρτιῶν ἡμῶν. οὗτοι χώραν ἔλαβον ἐπὶ τῆς 
βασιλείαςκφαὐτοῦ ἀφόβως πολιτεύεσθαι καὶ πολλοὶ τῶν κουφοτέρων 
ταῖς ἀθεμίτοις αὐτῶν διεφθάρησαν δόξαι. ἐν δὲ τῷ ᾿Εξακιονίῳ 

ψευδερηµίτης τις Νικόλαος τοὔνομα καὶ οἱ σὺν αὐτῷ γεγονύτες ἦσαν 

η ΄ u , RJ 

1 χεῖραν f. — 92 κατά] ἐπί f. — µοι τὸ om. g. — πώσος σοι f. πῶς σοι e 
πῶς 60g σοι m. — 9 ἐπαγορασμοῖς ef. — 11 τοκισμούς] fenerationes Α. το- 
πισμοῖς g λογισμοῖς y. — 16. 11 διατρεχόντων ἐπιδραμόντων codd. irruentes Α 
ἐπιδραμόντων (om. διατρεχόντων) Zonar. XV, 15. — 18 δαίµοναν em. — µηδέ- 
τινα g. — 30 ἐντεῦθεν] λοιπόν y deinceps A. — 23 θηγγάνων y. — 
94 χρισμοῖς fg. — 25 Βαρδάνης g. — 26 προσκαλούμενος y. — 97 £v rivi λάκκῳ 
σιδηροπάλω y ἕν τινι λάκκῳ ἐν σιδηρῷ λάκκω (sic) g. — 98 ἰλυσπώμενον g 
ὑλισπούμενον y. — 29 ἀλίσας y. — 34 ψευδερηµήτης y. 
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καὶ κατὰ τοῦ ὀρθοῦ λόγου καὶ τῶν σεπτῶν εἰκόνων ἐβλασφήμουν, 
ὧν ἀντεποιεῖτο Νικηφόρος. καὶ ἐλύπει τὸν ἀρχιερέα καὶ πάντας τοὺς 114 v 
κατὰ δεὺν ζῶντας. πολλάκις γὰρ κατ αὐτῶν ἐγκαλῶν ἠγανακτήθη, 

τοῖς πρὺς ἀλλήλους ἐχθραίνουσι σφόδρα συγχαίρων. ἐπιτωθάξζων 

παντὶ Χριστιανῶ φιλοῦντι τὸν πλησίον ὡς ἀνατροπεὺς τῶν θείων 
ἐντολῶν' καὶ διὰ σπουδῆς ἦν αὐτῷ δίκας ἀλόγους καὶ εὐλόγους 
παντὶ Χριστιανῶ κινεῖν ἐν τῷ κολαστηρίῳ τῆς Μαγναύρας, πρὺς tO 
µηδένα σχολάξειν κατὰ τῶν ἀσεβειῶν αὐτοῦ. τοὺς στρατιωτικοὺς 

ἄρχοντας δουλικῶς χρᾶσθαι τοῖς ἐπισκόποις καὶ κληρικοῖς ἐκέλευσε 
καταγοµένους αὐθεντικῶς ἐν τοῖς ἐπισκοπείοις καὶ µοναστηρίοις, καὶ 

καταχρᾶσθαι τὰ αὐτῶν. τοὺς ἀπ᾿ αἰῶνος ἀναθεμένους τῷ 9:9 χρυσᾶ 
j| ἀργυρᾶ σκεύη ἔψεγεν. καὶ τὰ τῶν ἐκκλησιῶν [ερὰ κοινοῦσθαι ἄξιον 

ἐδογμάτιζεν., ὡς Ιούδας τὸ δεσποτικὺν μῦρον. τοὺς πρὸ αὐτοῦ βασι- 

λεῖς ἅπαντας ὡς ἀκυβερνήτους ἐμέμφετο, καθόλου τὴν πρόνοιαν 
ἀναιρῶν καὶ µηδένα λέγων γίνεσθαι τοῦ κρατοῦντος δυνατώτερον, 

εἰ βούλοιτο ὁ κρατῶν ἐντρεχῶς ἄρχειν. ἀλλ ἐματαιώθη ἐν τοῖς δια- 
λογισμοῖς αὐτοῦ ὁ θεόκταντος. τῷ δὲ Φεβρουαρίῳ μηνὶ τῆς αὐτῆς 
δ΄ ὑνδικτιῶνος τῷ α΄ σαββάτῳ τῶν νηστειῶν ὑπαντηθέντες οἱ Σαρα- 
κηνοὶ εἰς Εὐχάϊταν 4έοντι, στρατηγῷ τῶν ᾽άρμενιάκων, σὺν τῇ 
ῥόγα τοῦ θέματος ταύτην ἀφείλαντο σὺν πολλῷ πλήθει λαοῦ. τά- 

λαντα δὲ ἦν ιγ γινόμενα Λίτραι ατ΄ καὶ οὐδ' οὕτως ἠλέγχετο 
Νικηφόρος τῆς πλεονεξίας παύσασθαι. ἐπὶ τοσούτοις οὖν σηµείοις 

ὁ νέος ᾿4χαὰβ μὴ παιδευθείᾳ. 6 Φαλάριδος καὶ Μίδου ἀπληστότερος, 
κατὰ Βουλγάρων παρατάττεται ἅμα Σταυρακίω, τῷ υἱῷ αὐτοῦ. καὶ 

τῇ τοῦ Μαΐου μηνὸς τῆς βασιλίδος ἐξιὼν ἐκέλευσε Νικήτα, πατρι- 

κίῳ καὶ γενικῷ Λλογοθέτῃ., τὰ δημόσια τέλη τῶν ἐκκλησιῶν καὶ µονα- 
στηρίων ἀναβιβάσαι xal ὀκτὼ ἐτῶν ὀπισθοτελείας τοὺς τῶν ἀρχόν- 

των ἀπαιτηθῆναι οἴκους. καὶ ἦν θρῆνος μέγας. ἐγκαλούμενος δὲ 
ὑπό τινος γνησίου Δεράποντος, Θεοδοσίου φηµί, τοῦ Σαλιβαρᾶ 
πατρικίου ὄντος, ὅτι “πάντες καταβοῶσιν ἡμῶν, δέσποτα, καὶ ἐν 
καιρῷ πειρασμοῦ πάντες ἐπιχαρήσονται τῇ πτώσει ἡμῶν ἔφη πρὺς 

αὐτόν" "εἰ ὁ 950g σκληρύνων ἐσχλήρυνε τὴν καρδίαν µου, ὡς τοῦ 

4 πρὸς ἀλλήλοις em, — 4 συγχαίρω» --ὂ φιλοῦντι om. g. — 7 παντὶ Χρι- 
στιανῷ] contra omnem hominem Α. — 10 καταγοµένοις g. — ἐπισκοπίοις g. — 
11 τὰ αὐτά g. — 12 καὶ τά] κατά g. — 16 ἐν om. y. — 17 Φευρουαρίῳ gm. 

— 18 ὅ] quartae decimae A. — ^ codd. — τῷ πρωτοσαββάτῳ g. — τῶν ἁγίων 
φηστειῶν f. — οἱ om. y. — 19 Εὐχαῖταν y Eogdira? — 21 vy] sedecim A om. g. 
— Ἰινόμεναι g. — μὴ παιδευθείς quod post οὕτως add. ed. Par. et uncis inclusit 
Classen im codd. non extat sed tantunmodo in mg. g. — 928 Mídov sec. m. f 
Μήδους y Μήδων g. — 25 τῇ τοῦ Μαΐου µηνός] numerus diei in codd. non 
legitur, lulio mense À. — 39 γνησίου αὐτοῦ θεράποντος g. — Σαλιβαρά em 
Σαλλιβαρᾶ g. ; 
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Φαραώ, τί ἀγαθὸν ἔσται τοῖς ὑπὺ χεῖρά µου; παρὰ Νικηφόρου, 

Θεοδόσιε, μὴ ἐκδέχου πλὴν τῶν ὁρωμένων 60i" ταῦτα, κύριος 

οἶδεν., αὐτὺς ἐγὼ ζώσῃ φωνῇ ὁ συγγραφόµενος ἀκήκοα παρὰ Θεο- 

δοσίου. ἐπισυνάξας δὲ τὰ στρατεύματα, οὐ µόνον ἐκ Θράκης, ἀλλὰ 
καὶ τῶν περατικῶν θεµότων. πένητάς τε πολλοὺς ἰδίοις ὀψωνίοις 

σφενδόναις καὶ ῥάβδοις ὡπλισμένους, βλασφημοῦντας ἅμα τοῖς στρα- 

τεύµασιν, ἤλασε κατὰ Βουλγάρων. Κροῦμμος δὲ τὰ πλήθη φοβη- 

δείς, ὄντων αὐτῶν ἐν Μαρκέλλαις. ᾖἠτεῖτο εἰρήνην. ὁ δὲ ταῖς οἰκείαις 
κακοβουλίαις καὶ ταῖς τῶν ὁμοφρόνων αὐτοῦ συμβούλων εἰδηγήσεσι 

διεκωλύθη. καὶ μετὰ πολλὰᾳ περιαγωγὰς δι rov τόπων ῥιψο- 

κινδύνως ὁ δρασύδειλος εἰσέρχεται εἰς Βουλγαρίαν τῇ κ΄ τοῦ Ιουλίου 
μηνὺς (κυνὺς ἦν ἐπιτολὴ πανολέθριος). συχνῶς ἐπιφθεγγόμενος τό, 

""rég πορεύσεται καὶ ἀπατήσει τὸν ᾽4χαάβ:᾽' λέγων, "Ori κἂν ὁ 950g 

κἂν ὁ ἀντικείμενος ἕλκει (xovto." πρὺ δὲ τοῦ εἰσελθεῖν αὐτόν, 
Βυζάντιος, ὁ τούτου ἐπιστήθιος οἰκέτης, πρὺς Κφοῦμμον ἀπὺ Mag- 

κέλλων προσέφυγε συναρπάσας ἐσθῆτα βασιλικὴν καὶ χρυσίου λίρας 
Q. πολλοὶ δὲ τὴν τούτου φυγὴν ἐπὶ κακῶ Νικηφόρῳ οἰωνίσαντο. 
ἐπὶ δὲ τρισὶν ἡμέραις μετὰ τὰς πρώτας συμβολὰς δόξας κατευοδοῦσθαι 

οὐ τῷ κατευοδοῦντι OQ τὰ τῆς νίκης ἐπέγραφεν. ἀλλὰ Σταυρακίου 

μόνου τὴν εὐτυχίαν καὶ εὐβουλίαν ἐκήρυττε καὶ τοῖς κωλύουσι τὴν 
εἴσοδον ἄρχουσιν ἠπείλει. ἄλογα δὲ ζῶα καὶ βρέφη καὶ πᾶσαν ἡλι- 
κίαν ἀνηλεῶς φονεύεσθαι προσέταξε καὶ τὸ τῶν ὁμοφύλων νεκρὰ 
σώματα ἄταφα εἴασε µόνης ἐπιμελούμενος τῆς τῶν σκύλων συλ- 

λογῆς. κλεῖθρα δὲ καὶ σφραγίδας τοῖς ταµείοις Κρούμμου ἐπιθεὶς 
ὡς ἴδια λοιπὺν ἠσφαλίσατο. dra γοῦν καὶ ἕτερα µέλη Χριστιανῶν 

ἠψαμένων τῶν σκύλων ἀπέτεμε καὶ τὴν λεγομένην αὐλὴν τοῦ Κρούμ- 
µου ἐνέπρησεν. ἐκείνου σφόδρα ταπεινουµένου καὶ δηλοῦντος, ὅτι 
" (dos, νενίκηκας. Λάβε οὖν, ei τί σοι ἀρεστύν ἐστιν, καὶ ἔξελθε ἐν 

εἰρήνῃ.. ὃ δὲ τῆς εἰρήνης ἐχθρὺς ταύτην οὐ προσήκατο' ἐφ᾽ oig 
[xai] χαλεπήνας ἐκεῖνος τὰς τῆς χώρας εἰσόδους καὶ ἐξόδους περι- 

πεφραγµένας ξυλίνοις ὀχυρώμασι πέµψας κατησφαλίσατο. Ἀικηφόρος 

δὲ τοῦτο γνούς, εὐθέως ὡς ἐμβρόντητος, ὅ τι πράξοι, ἠγνόει περι- 

ἄγων. καὶ τοῖς συνοῦσι τὰ τῆς ἀπωλείας ἔλεγεν, ὅτι "xv πτερωτοὶ 

γενώµεθα, μηδεὶς ἐλπίσοι διαφυγεῖν τὸν ὄλεθρον. ταῦτα δὲ ἦν 

1 Φαραῶ egm. — 3 ὁ συγγραφύµενος gÀ om. y. — 5 πολλούς] pedites 
A. — ὁπλισμένους em. — 7 Κροῦμος em. — 15 πορεύεται em, — ἀπαντήσει g 
ἀπαιτήσει em. — 14 πρὸ corr. er πρός g. — priusquam ingressus fuisset Vul- 
gariam Α. — 15 ροῦμον m. — 19 οὐ τῷ] οὕτω egm. — 96 qui tetigissent 
quicquam ex spoliis Α. — aulam quae dicebatur cortis Crumni A, — 38 dps- 
στόν σοι m. — 30 καὶ om. Α Georg. Mon. p. 676. — περιπεφραγµένας Georg. 
Mon. περιπεφραγµένος y περιπεφραγµένῳ g. — 32 πράξει m. — περάγων 
ἠγνόει g. — 33 ἔλεγεν] praenuntiabat asseverans ΔΑ. — 934 γενόµεθα y. 
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ἐφ᾽ ἡμέρας δύο, πέµπτην x«l παρασκευήν, τὰ μηχανήματα. καὶ τῇ 
νυκτὶ τοῦ σαββάτου τάραχοι καὶ ὄχλων ἐνόπλων περὶ Νικηφόρον 
καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἀκουόμεναι παρατάξεις πάντας ἐξενεύρωσαν, πρὸ 

δὲ τῆς ἡμέρας ἐπελθόντες οὗ βάρβαροι κατὰ τῆς Νικηφόρου σκηνηρ 

καὶ τῶν σὺν αὐτῷ µεγιστάνων ἀναιροῦσι τοῦτον οἰκτρῶς. £v ole ἦν 
καὶ ᾿έτιος πατρίκιος. καὶ Πέτρος πατρίκιος. καὶ Σισίννιος πατρί- 

χιος ὁ Τριφύλλης., καὶ Θεοδόσιος πατρίκιος ὁ Σαλιβαρᾶς, ὁ πολλὰ 

λυπήσας καὶ κακὰ ἐνδειξάμενος τῇ µακαρία Εἰρήνῃ, καὶ ὃ ἔπαρχος 
πατρίκιος, καὶ ᾿Ῥωμανός, πατρίκιος καὶ στρατηγὺς τῶν ἀνατολικῶν, 
καὶ ἕτεροι πολλοὶ πρωτοσπαθάριοι καὶ σπαθάριοι, καὶ τῶν ταγµά- 
των οἱ ἄρχοντες, ὅ τε τοῦ ἐκσκουβίτου δοµέστικος, καὶ Óó δρουγγά- 
ριος τῆς βασιλικῆς βίγλας, καὶ ὁ τῆς Θράκης στρατηγός, καὶ πολλοὶ 
ἄρχοντες τῶν θεμάτων σὺν ἀπείροις A«oig, πᾶσά τε ἡ τῶν Χρι-- 

στιανῶν καλλονὴ διεφθάρη: τά τε ὕπλα πάντα ἀπώλοντο, καὶ τὰ 
τῆς βασιλείας σκεύη. τὰ δὲ τῆς τοιαύτης ἡμέρας ἀκαλλῆ ῥήματα μὴ 

"γένοιτο Χριστιανοὺς ἠδεῖν ἔτι. ὡς παντὺς ΒἈρήνου ἐπέκεινα. γέγονε 

20 

30 

δὲ ταῦτα τῇ κς΄ τοῦ Ἰουλίου µηνός, ἐνδικτιῶνος 0. τὴν δὲ Νικη- 

φόρου κεφαλὴν ἐκκόψας ó Κροῦμμος ἐκρέμασεν ἐπὶ ξύλου ἡμέρας 
ἱκανάς, εἰς ἐπίδειξιν τῶν ἐρχομένων εἰς αὐτὺν ἐθνῶν καὶ αἰσχύνην 
ἡμῶν. μετὰ δὲ ταῦτα Λλαβὼν ταύτην καὶ γυμνώσας τὺ ὀστοῦν 

ἄργυρόν τε ἐνδύσας ἔξωθεν πίνειν εἰς αὐτὴν τοὺς τῶν Σκλαυινῶν 

ἄρχοντας ἐποίησεν ἐγκαυχώμενος. πολλῶν δὲ χηρῶν καὶ ὀρφανῶν τοῦ n 

ἐν μιᾶ ἡμέρα γενοµένων., καὶ θρήνου ἀκατασχέτου ὄντος, 7| τούτου 

σφαγὴ πολλῶν παραµυθία γέγονεν. τὺν δὲ τρόπον τῆς τούτου 

σφαγῆς οὐδεὶς τῶν περισωθέντων ἀκριβῶς διηγήσατο" φασὶ γάρ τινες, 
ὔτι καὶ Χριστιανοὶ πεσόντα τοῦτον ἐπέτρωσαν. οἱ δὲ γυναικώδεις τῶν 
ἀνδρῶν οὐκέται αὐτοῦ. oig καὶ συνευνάζετο, οἱ μὲν τῷ τῆς σούδας 
πυρί, ol δὲ τοῖς ξέφεσιν ὤλοντο σὺν αὐτῶ. τούτου τῆς ἀρχῆς Χρι- 

στιανοὶ βαρυτέραν οὐδενὶ yoóvo ἠτύχησαν. πάντας γὰρ ἐν πλεον- 
εξίαις καὶ ἀκολασίαις καὶ βαρβαρικαῖς ὠμότησιν ὑπερηκόντισε τοὺς 

πρὸ αὐτοῦ βασιλεύσαντας. περὶ ὧν κατὰ µέρος διεξιέναι καὶ τοῖς 

2 περὶ] ἐπέ m. — ὃ ἐξενεύρωσεν em. — 4 ἐλθόντες f. — 6 Ἀέτιος ὁ 
πατρίκιος codd. — Σισίνιος m. — 1 Τριφύλλιος g. — πα g.— ὁ πατρί- 

xig y. — Σαλιβαράς y. — 8 καὶ πολλὰ κακά g. — τῇ πο ) µακαρίᾳ α. -- ὕπ- 
αρχος dg. — 11 τοῦ] τούς em τῶν g. — ἐκσουβίτου f ἐξκουβίτων g. — δο- 
µεστίκους πι. — ὁ ante δρουγγ. om. f. — δρουγγάρης g. — 12 τῆς Θράκης 
b. f. — 18 τε] δέ g. — 15 δὲ om. g. — 16 πάντα y. — Vi κο] κε g. — 

P. codd. — 18 ἐπικόψας y. — ἐκρέμμασεν g. — 30 ἡμῶν] omnium nostrorum 
A, — 91 αὐτήν g Georg. Mon. p. 6976. αὐτό y. — Σκλαβίνων g. — 34 πολλών — 
25 egeync om. f. — 36 διηγήσατο y Georg. Mon. p. 677 ἐξηγήσατο g -- 
2 olg] οὓς em. — 39 ἠτύχησαν] consecuti sunt A. — 30 ὑπερηκόντησεν cf 
ὑπερεκόντησεν m. 
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µιτίπειτα δύσπιστον καὶ ἡμῖν ἐργῶδες, πλὴν ἐκ τοῦ κρασπέδου τὸ 

ύφασμα πρόδηλον, κατὰ τὴν παροιµίαν. τιτρώσχεται δὲ καὶ Σταυ- 

ράκιος. παῖς αὐτοῦ, καιρίως κατὰ τοῦ σπονδύλου τὸ δεξιὸν µέρος. 

καὶ uóAu τῆς μάχης ἐξῆλθε ζῶν καὶ κατέλαβε τὴν ᾽άδριανούπολιν 

δεινῶς ὑπὸ τῆς πληγῆς κολαφιζόµενος. Στέφανος δέ. πατρίκιος καὶ 

δοµέστικος τῶν σχολῶν, συμπαρόντος καὶ Θεοκτίστου µαγίστρου, 

ἀνηγόρευσε Σπαυράκιον αὐτοκράτορα. καὶ διελέχθη τῷ περισωθέντι 

λαῷ κατὰ τοῦ ἰδίου πατρός, καὶ σφόδρα ἠδύνθησαν. Ἠιχαὴλ δὲ 

$6 Ἡ πουροπαλάτης ἀβλαβὴς περισωθεὶς πολλὰ παρεκλήθη ὑπὸ τῶν φίλων 

ἀναγορευθῆναι βασιλεύς, καὶ οὐ κατεδέξατο διὰ τοὺς πρὺς Νικη- 

qógov ὄρκους καὶ Σταυράκιον. τούτῳ Στέφανος δοµέστικος ἀντεῖπεν 

ἐλπίδι τῆς ζωῆς Σταυρακίου' Θεόκτιστος δὲ Ó µάγισερος συνέτρεχε 

«περὶ τῆς βασιλείας Μιχαήλ. Σπαυράκιος δὲ δι οὔρων αἱμορραγήσας 

ἀμέτρως κατεξηράνθη μηροὺς καὶ σκέλη φορείῳ ἐλδὼν ἐν Βυζαντίῳ. 

τούτῳ Νικηφόρος Ó πατριάρχης σφόδρα προσκείµενος συνεβούλευεν 

ἐξιλεώσασθαι τὺν θΘεὺν καὶ τοὺς πλεονεκτηθέντας ὑπὺ τοῦ πατρὺς 

αὐτοῦ παραμυθήσασθαι' πρὺς ὃν ὁ τῆς πατρικῆς γνώμης γνήσιος 

κληρονόμος ἔλεγε μὴ δύνασθαι πλείω τριῶν ταλάντων ἀποδοῦναι. 

ταῦτα δὲ ἦν μικρὺν µόριον τῶν ἐκείνου ἀδικιῶν. πλὴν καὶ περὶ 

ταῦτα ὤκνει ζῆσαι καραδοκῶν. ἄσπονδον δὲ ἔχων πατρικὴν γνώµην 

συχνότερον ἀτιμίαις ἔβαλλε Θεόκτιστον µάγιστρον καὶ Στέφανον 

δομέστικον καὶ Μιχαὴλ κουροπαλάτην, ἀποστρεφόμενος πάντη καὶ 

Προχοπίαν, τὴν ἰδίαν ἀδελφήν, ὡς ἐπιβουλεύσασαν αὐτῷ ταῖς Θεο- 

φανοῦς τῆς αὐγούστης ὑποβολαϊς. αὐτίκα γὰρ ἡ τάλαινα κατὰ µίμησιν 

τὴς µακαρίας Εἰρήνης κρατήσειν ἥλπιζε τῆς βασιλείας ἄπαις οὖσα. ὁ δὲ 

Nreegexios ἁμιότως ὁρῶν ἑαυτὸν διακείµενον τῇ γαμετῇ τὴν βασι- 

εκ Ascor ἑαπούδαζε περιποιήσασθαι, 7 δηµοκρατίαν ἐγεῖραι Χριστιανοῖς 

ἐπὶ τοῖς προλαβοῦσι κακοῖς. ἐφ᾽ ᾧ πτοηθέντες Νικηφόρος ὁ πατρι- 

xe] Θεοκειστος μάγιστρος καὶ Στέφανος δοµέστικος ἐκ πολλῆς 

έεθρως sy o quáer ἀλλήλοις καὶ Μιχαὴλ κουροπαλάτης ἦλθον κατὰ 

(d τελη τοῦ αλπτεμβρίου μηνὺς τῆς ε΄ ὑνδικτιῶνος. τῇ δὲ ἑσπέρα 

rie e τσ Ὀκτωβρίου μηνὺς προσκαλεσάµενος Σπαυράκιος Στέφανον 

aub 

p ddomara ef. δύσπιτα m. — ὃ κατα τοῦ δεξιοῦ μηροῦ Georg. Mon. — 

Αν δφιαρούπολν em. — 5/0 πατρύκιος Í. — 7 ἀνηγόρευσεν gÀ ἀνηγόρευ- 

ant Y Δι έγχθη f. — 9 καὶ πολλά em. — 10 xai om. m. — 12 µαγίσερος 

p deem r. WW. 14 qoQsío Α Georg. Mon. φοφρείοις g φορίοις y. — 15 πατρι- 

nost] meroéwog y. — σφόδρα y πάνν ᾳ valido amans affectu A. — 16 ziso- 

κενές 6 πλεονρκτισθέντας m. — 19 ταῦτα —20 ὤκνει om. m. — 20 óxy& 

eut uv f. 11 μαγέστρον e. — 25 Θεοφανοῦς] Theophanus Α Θεοφανώ fg 

Εν Pt. 74 vmofolai; sec. m. f summissionibus A ἐπιβουλαῖς codd. 

14 Énetiy όσων gg. 27 δηµοκφατείαν em δηαοκράτειαν f. — 31 i codd. 
Σαπφώ κου om. g. 
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ὁομέστικον ἐπηρώτα, πῶς ὧν δυνηθείη ἀγαγεῖν Μιχαήλ, τὸν yeu- 

βρὺν αὐτοῦ, ἐκ τοῦ οἴκου «αὐτοῦ πρὺς τὸ ἐκτυφλῶσαι αὐτόν; τοῦ 

δὲ φήσαντος ἀδύνατον εἶναι τοῦτο ταύτῃ τῇ ὥρα διὰ τὴν περὶ 
αὐτὺν δύναμιν καὶ τὺ τοῦ τόπου ἀσφαλὲς τῆς οὐκίας αὐτοῦ. παρ- 

εκάλει μὴ γνωσθῆναί τινι τὰ λεχθέντα. ὁ δὲ λόγοις πιθανοῖς πείσας 
αὐτὺν ἀμεριμνεῖν δι᾽ ὕλης τῆς νυκτὺς τὰ περιλειφθέντα τῶν ταγµά- 
των στρατεύματα συνήγαγεν ἐν τῷ σκεπαστῷ ἱπποδρόμῳ μετὰ τῶν 

οἰκείων ἀρχόντων πρὺς τὸ ἀναγορεῦσαι τὸν αὐτὸν Μιχωὴλ εἷς βα- 
σιλέα. καὶ ἐλθούσης πάσης τῆς συγκλήτου τοῦ ὄὕρθρου ἐν τῷ παλατίω, 
τοῦτον ἀνηγόρευσαν βασιλέα, ὧς ἑξῆς δηλωθήσεται. Νικηφόρος δὲ 

ὁ πατριάρχης ἔγγραφον ἐξ ἰδιοχείρου παρὰ Μιχαὴλ ἠπαίτησε περὶ 
τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τοῦ ἀναιμάκτους φυλάξαι τὰς χεῖρας ἀπὺ 

Χριστιανῶν, καὶ περὶ [{ερατικῶν ἀνθρώπων ἢ μοναχῶν καὶ ὅλως τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ καταλόγου τοῦ μὴ τύπτεσθαι παρ αὐτοῦ. 

Κόσμου Τῆς Βείας  Ῥωμαίων  ᾽ἀράβων Ρώμης Κωνσταντ. 
ἔτη σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὺς  ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 

στδ’. ἔτη o. ΠΜιχαὴλ . ἸἹΜουάμεδ 4έων Νικηφόρος 
Er β’. ἔτη d. ἔτη τς’. ἔτη 9’. 
«. 9. uS. P. 

Tovro τῷ ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίω β’, ἐνδικτιῶνος ε’, ἡμέρα &, ὥρα 
«, Μιχαὴλ ὁ εὐσεβέστατος κουροπαλάτης ἀνηγορεύθη βασιλεὺς '"Po- 
µαίων ἐν τῷ ἰπποδρόμῳ ὑπὺ πάσης τῆς συγκλήτου καὶ τῶν ταγµά- 

των. «Σπαυράκιος δὲ τὴν τούτου ἀναγόρευσιν ἀκούσας, αὐτίκα τὴν 

κόμην ἀποκειράμενος μοναχικὰ περιεβάλετο ἱμάτια διὸ Συμεὼν 
μοναχοῦ συγγενοῦς αὐτοῦ, πολλὰ τὸν πατριάρχην ἐπιβοώμενος, ὃς 

ἐλδὼν ἐν τῷ παλατίῳ πολλὰ Σταυράκιον σὺν τῷ βασιλεῖ Μιχαὴλ 
καὶ τῇ ἀδελφῇ παρεκάλουν μὴ λυπεῖσθαι ἐν τῷ γεγονότι' οὐ γὰρ 
xat ἐπιβουλήν., ἀλλὰ κατὰ ἀπόγνωσιν τῆς αὐτοῦ ζωῆς. ὁ δὲ τῇ 
πατρικῇ πονηρία λυττῶν οὐ προσήκατο εἰπὼν πρὺς αὐτόν" "gíAov 
αὐτοῦ κρείτονα οὐχ εὑρήσειο. ὥρα δὲ δ΄ τῆς ἡμέρας ἐστέφθη 
Μιχαὴλ ὑπὺ Νικηφόρου πατριάρχου ἐν τῷ ἄμβωνι τῆς μεγάλης ἐκ- 
κλησίας, ἐφ᾽ ᾧ κοινὴ ἀγαλλίασις γέγονεν. καὶ ἐδωρήσατο τῷ πατρι- 
&oyn χρυσίου Λίτρας ν΄ καὶ τῷ κλήρῳ κε. µεγαλόψυχος γὰρ καὶ 
ἀφιλάργυρος Ov πάντας παρεμυθήσατο τοὺς ἐκ τῆς Νικηφόρου 
πλεονεξίας ἠδικημένους δωρεαῖς τε τὴν σύγκλητον καὶ τὰ στρατεύ- 

8.4 περὶ αὐτῶν em περὶ αὐτόν Sed όν sec. m. in lit. €. — ὃ πειθανοῖς 
codd. — 6 περιληφθέντα em. — 9 πάσης gÀ om. y. — 12 ἀναιμάκτως y. — 

v. 19 om. g. — 30 (f]tertio nonas (&) Hist. Miscell. — ν codd. — 92 in 
hippodromio A. — 34 ἵμάτια περιεβάλετο f. — περιεβάλλετο g. — 927 καὶ τῇ 
ἀδελφῇ llooxomíg à om. A. — 30 αὐτοῦ] me A. — τῆς ἡμέρας d 0, — 36 δω- 
Qsaig —p. 494, 1 ἀνεκτήσατο om. f. 

415 P 
768 B 

A. M, 630 

769 B 
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pore ἀνεκτήσατο. τῇ δὲ ιβ τοῦ αὐτοῦ μηνὺς  ἐστέφθη Προκοπί” 
αὐγούστα ἐν τῷ τρικλίνῳ τοῦ 4ὐγουστέως καὶ πολλαῖς δωρεαῖς τὴν 
σύγκλητον ἐφιλοτιμήσατο. τῶν δὲ ἀναιρεθέντων ἐν Βουλγαρία θεμα- 

τικῶν στρατιωτῶν ταῖς γυναιξὶ ε τάλαντα χρυσίου ἐδωρήσατο. τὴν 

δὲ γαμετὴν Σταυρακίου Θεοφανὼ κατεπλούτισε µονάσασαν καὶ τοὺς 

συγγενεῖς αὐτῆς οἰκτρῶς ζήσαντας ἐπὶ Νικηφόρου, ἐν oig καὶ ἐπί- 

σημον οἶκον εἰς µοναστήριον. τὰ ᾿Εβραϊκὰ Atyóutvov, αὐτῃῇ παρ- 

έσχεν, ἔνθα Σταυράκιος ἐτάφη. πάντας δὲ τοὺς πατρικίους καὶ 

συγκλητικούς, ἀρχιερεῖς τε καὶ [ερεῖς καὶ μοναχούς, στρατευοµένους 

τε xol πτωχούς, τούς τε κατὰ τὴν βασιλίδα πόλιν καὶ ἐν τοῖς Θέµασι 10 
419 P κατεπλούτισεν, ὥστε τὴν ἄμετρον φιλαργυρίαν Νικηφόρου, δι ἣν 

καὶ κἀκῶς (Astro, ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀφανισθῆναι. πρὺς δὲ τοῖς 

πολλοῖς καὶ καλλίστοις αὐτοῦ τρόποις εὐσεβὴς καὶ ὀρθοδοξότατος ὢν 

ἐλυπεῖτο ἐπὶ τοῖς ἀποσχίζουσι τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ἐφ᾽ οἵα δήποτε 

προφάσει εὐλόγω 1| ἀλόγω, πολλά τε TOv ἁγιώτατον πατριάρχην καὶ 15 

τοὺς δυναµένους συντρέχειν τῇ κοινῇ εἰρήνῃ παρακαλῶν οὐκ ἐπαύετο. 
ττο B ἐν οἷς καὶ Θεόδωρον, τὸν ἡγούμενον τῶν Στουδίου, καὶ Πλάτωνα 

καὶ Ιωσήφ, ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης, ἀδελφὺν Θεοδώρου, ἐν 

φυλακαῖς πικραῖς συνεχοµένους μετὰ καὶ τῶν προυχόντων τῆς κατ᾽ 

αὐτοὺς μονῆς ἔσπευδεν ἐνωθῆναι, ὃ καὶ πεποίηκεν. ἀπέστειλε δὲ 90 
καὶ πρὺς Κάρουλον., βασιλέα τῶν Φράγγων. περὶ εἰρήνης καὶ συν- 

αλλαγῆς εἰς Θεοφύλακτον, τὸν υἱὸν αὐτοῦ, καὶ Νικηφόρος ὁ ἁγιώ- 

τατος πατριάρχης ἀπέστειλε συνοδικὰ [γράμματα] πρὺς 4έοντα τὸν 

ἁγιώτατον πάπαν '᾿Ρώμης' πρὺ τούτου γὰρ ἐκωλύετο ὑπὺ Νικηφόρου 
τοῦτο ποιῆσαι. τῇ δὲ κε τοῦ «4{εκεμβρίου μηνὺς τῆς & ὑνδικτιῶνος 
Μιχαὴλ ὃ γαληνότατος ἔστεψε Θεοφύλακτον. τὸν υἱὸν αὐτοῦ. εἰς 

βασιλέα ὑπὺ Νικηφόρου πατριάρχου ἐν τῷ ἄμβωνι τῆς μεγάλης ἐκ- 

κλησίας, ἡμέρα ε’ τῆς ἑβδομάδος, καὶ πρφοσήγαγε πολυτελῆ κόσμον 
τῷ ἁγίῳω Βυσιαστηρίῳ ἐν σκεύεσι χρυσοῦ διαλίθοις καὶ τετραβήλοις 
ἀρχαιοτεύκτοις ἐκ χρυσοῦ καὶ πορφύρας λαμπρῶς καθυφασµένοις καὶ 30 

θαυμασταῖς ἁγίαις εἰκόσι πεποικιλµένοι.. ἐδωρήσατο δὲ καὶ τῷ 
πατριάρχη χρυσίου λίρας κε. καὶ τῷ εὐαγεῖ κλήρω Λλίτρας Q' φαι- 
δρύνας τὴν ἁγίαν ἑορτὴν καὶ τὴν τοῦ παιδὺς ἀναγόρευσιν. ζήλω 

οι 

τὸ σι 

2 αὐγοῦστα eg. — τρικλείνῳ em. — ὃ Θεοφανώ codd. — κατεπλούτησεν 
dg. — 7 τὸ Βρακά Georg. Mon. p. 678 cf. Zonar. XV, 17. — λεγόμενα y. — 
αὐτῇ Om. y. — 9 tre Om. y. — 10 πτωχούς] (egsig καὶ μοναχούς à. — 12 καὶ 
om. à. — 14 ἐπί] ὑπό y. — ig] ἐν y. — 17 τοῦ Στουδίου y. — καὶ ante Πλά- 
τωνα Om. g. — 19 πικρῶς f. — καὶ om. m. — 19. 20 κατ αὐτούς ὃ x«r' αὐτῆς 
g x«r' αὐτῶν y. — 21 Kágovilov gy. — 23 γράμματα del. vid. quamquam 

à 
legit etiam Α. — 94 πάππα g. — 90 ἠνδικτίονος f iv rell. — 29 διαλιθύοις ὃ. 
— 81 πεποικιλµέναις ὃμ. — 32 χρυσίου à. κε om. g. 
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3 Φεοῦ πολλῷ κινηθεὶς ὁ εὐσεβέστατος βασιλεὺς κατὰ Μανιχαίων, 

τῶν» νῦν Παυλικιάνων, καὶ ᾽4θιγγάνων τῶν ἐν Φρυγία καὶ 4υκαο- 

νία. κεφαλικὴν τιµωρίαν ἀποφηνάμενος ταῖς Νικηφόρου, τοῦ ἁγιω- 

τάτου πατριάρχου, καὶ ἄλλων εὐσεβῶν εἰσηγήσεσιν ἀνετράπη δι 
ἑτέρων κακοτρόπων συμβούλων προφάσει µετανοίας, ὕπερ ἦν ἀδύ- 
νατον τοὺς τῇ πλάνῃ ἐκείνῃ ἑαλωκότας µετανοῆσαι. ἐδογμάτιζον δὲ 
ἀμαθῶς μὴ ἐξεῖναι ἱερεῦσιν ἀποφαίνεσθαι κατὰ ἀσεβῶν θάνατον, 

κατὰ πάντα ταῖς Δείαις γραφαῖς ἐναντιούμενοι περὶ τούτου. εἰ γὰρ 
Πέτρος μὲν Óó κορυφαῖος ᾽άνανίαν καὶ Σάπφειραν ἐπὶ ψεύσματι uóvo 
τεθανότωκεν, Παῦλος δὲ ὁ μέγας βοᾷ λέγων, ὅτι "of τὰ τοιαῦτα 
πράσσοντες ἄξιοι θανάτου cav," καὶ ταῦτα περὶ σωματικῆς µόνης 
ἁμαρτίας' πῶς οὐκ ἐναντίοι αὐτῶν εἶεν οἱ τοὺς πάσης ψυχικῆς καὶ 

σωματικῆς ἀκαθαρσίας ἐμπλέους καὶ δαιμόνων λάτριας ὑπάρχοντας 
λυτρούμενοι τοῦ ξίφους: ἆλλ᾽ ὁ εὐσεβὴς βασιλεὺς Μιχαὴλ οὐκ ὁλί- 

γους αὐτῶν ἀπέτεμεν. Σταυράκιος δὲ ἑλκωθεὶς ἐκ τῆς καιρίας πληγῆς 
τὰ περὶ τὴν ῥάχιν, ὡς μὴ δύνασθαί τινα προσεγγίζειν αὐτῷ διὰ τὴν 

πολλὴν δυσωδίαν, τέθνηκε τῇ ια τοῦ Ἰαννουαρίου μηνὸς τῆς & 
ἰνδικτιῶνος, βασιλεύσας, τὸ δοκεῖν, μῆνας β ἡμέρας c. τῇ δὲ ιδ 

τοῦ Μαΐου µηνός, ἡμέρα ς’, ἔκλειψις ἡλιακὴ γέγονε µεγάλη ἐπὶ ὥρας 
τρεῖς ἥμισυ, ἀπὺ x ὥρας ἕως ὥρας τα. καὶ τῇ ζ τοῦ Ἰουνίου μηνὺς 
ἐξῆλθε Μιχαὴλ κατὰ Βουλγάρων. συνεξελθούσης αὐτῷ καὶ Ilgoxo- 
πίας ἕως Τζουρουλοῦ. τοῦ δὲ Βουλγάρων ἀρχηγοῦ Κρούμμου ἑλόντος 

τὴν «4{εβελτὺν πολιορκία καὶ τοὺς ἐν «rjj σὺν τῷ ἐπισκόπῳ µετοι- 

κίσαντος προσρυέντας αὐτῷ, διὰ πολλὴν κακοβουλίαν τῶν παρα- 
συμβούλων τοῦ βασιλέως εἰς ἐπιβουλὴν ἐτράπησαν καὶ ὕβρεις τὰ 

πλήθη μάλιστα τοῦ Ὀψικίου καὶ τῶν Θρακησίων. οὓς κατευνάσας 
Μιχαὴλ δωρεαῖς καὶ παραινέσεσι κατεσίγησεν. οἱ δὲ Βούλγαροι τὰ 
τῆς στάσεως µαθόντες τῶν στρατευμάτων, καὶ ὅτι πτοούµενοι τὺν 

9 ἐν τῇ Φρυγία g. — 4υὐκαωνία f. — 3 κεφαλήν f. — 4 ἐτράπη f. — 
4. 5 δὲ καὶ ài! ἑτέρων y. — 6 ἐκείνῃ om. à. — Ἱ ἐξεῖναι] ἐξεῖ em. ἐν f, — 
8 περὶ τούτων g. — 9 μὲν om. y. — vertex apostolorum Α. — Σάπφεῖραν f 
Σαπφείραν em  Xangíguv à. — 10 fog ὁ μέγας f. — 11 πράσσονται ὃ. — 
µόνης om. d, — 15 τοὺς τῆς πάσης ὃ. — ψυχῆς ef. — 18 ἔμπλεους y. — δαι- 
uóvo lit. fact. ex δαιμόνων ὃ. — λάτριας 8Cr. € COM. λατρείας g λάτρας rell. 
"isi mavis δαιµονολάτρας scrib. — 15. 16 τὰ περὶ τὴν Q. ἐκ τῆς κ. πληγῆς 0. — 

17 ια] τ΄ d. — "Iavovagíov dg. — 18 il» codd. — τῷ δοκεῖν δµ. — δὲ om. f, — 
ιδ] quinto idus (ια) A. — 19 s'] s&' 8. — γέγονεν ἡλιακή dm. — 30 τρεῖς 
ἡμίσυ g y ὃ c f ἕ em. — καὶ ἀπό f, — 922 Ίξουρουλοῦ à Ἰζού]ου f 
Τζουλοῦ egm usque Zerulum Α. — Κρούμου ὃ. — 923 ὠεβέλτον egm δὲ flei- 
τόν ὃ. — πολιορκία δΑ. πολιορκίαν g πολιορκεῖν y. — µετοικήσαντος ὃρ µετοι- 
κήσαντας y. — 34 προσρυέντας Combefis προσρυέρτης ὃ προσρυέντα rell, — 
25.96 τὰ πλήθη καὶ ὄβρεις ὃ. -- 36 καὶ μάλιστα em. — καταυνάσας ὃ. — 
28 καὶ om. à. 

— M À— 
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πύλεμον καὶ τὺν ταξατιῶνα ἀτακτοῦσιν, πλέον κατίσχυσαν Θράκης 
καὶ Μακεδονίας. τότε καὶ ᾽4γχίαλον καὶ Βέροιαν ἀφέντες Χριστιανοὶ 
ἔφυγον. μηδενὺς διώκοντος, ἨΝίκαιάν τε καὶ τὺ Προβάτου κάστρον 

καὶ ἄλλα τινὸ ὀχυρώματα, ὡσαύτως καὶ τὴν Φιλιππούπολιν καὶ 
Φιλίππους: καὶ οἱ τὺν Σπτρυμῶνα οἰκοῦντες µέτοικοι προφάσεως 5 
δραξάµενοι ἐν τοῖς ἠδίοις φεύγοντες ἐπανῆλθον. τοῦτο δὲ ἦν 8εο- 
µηνία τὴν τοῦ Νικηφόρου µανίαν ἐλέγχουσα, δι ἣν τὰ δοκοῦντα 

ττὸ B κατορθώματα αὐτοῦ. ἐφ᾽ olg ηὔχει, τάχιστα διαπέπτωκεν. καὶ τὰς 
τῶν πολλῶν κακοδοξίας oi τὰς Βεοµάχους αἱρέσεις πλεοναξούσας 

Παυλικιάνων καὶ 4θιγγάνων, Εἰκονοκλαστῶν καὶ Τετραδιτῶν ἀφέντες 10 
αἰτιᾶσθαι (ἀφῶ γὰρ λέγειν µοιχείας καὶ πορνείας. ἀσελγείας τε καὶ 
ἐπιορκίας, µισαδελφίας τε καὶ πλεονεξίας,) καὶ τῶν Λοιπῶν παρα- 
νομιῶν, κατὰ τῶν Βείων καὶ σεπτῶν εἰκόνων καὶ τοῦ μοναδικοῦ 

σχήµατος ἐκίνουν τὰς γλώσσας, µακαρίξοντες Κωνσταντῖνον τὸν 

θεοβδέλυκτον καὶ τρισάθλιον ὡς κατὰ Βουλγάρων ἀριστεύσαντα δι 15 
jv, ὡς ἐκεῖνοι ἀσεβῶς ἔλεγον οἱ τάλανες. εἶχεν εὐσέβειαν. oi δὲ 
κατὰ τὴν βασιλίδα πόλιν ὡπλίζοντο τὴν ὀρθόδοξον πίστιν μετὰ 

an P σύνοδον οἰκουμενικὴν ἀνατρέπειν, τυφλοὺς βουλόμενοι βασιλεύει» 
χωρὺς 9:00 oí πεπηρωµένοι τὰς ψυχὰς τοὺς υἱοὺς Κωνσταντίνου 

τοῦ Θεομάχου φρουρουµένους ἐν τῇ ΙΠανόρμῳ νήσω κλέψαι διὰ 20 
νυκτὺς ἠβουλήθησαν καὶ ἀγαγεῖν εἷς τὺ στράτευμα" ἀλλὰ κύριος 
τούτους κατῄσόχυνε διεγείρας Μιχαὴλ τὸν εὐσεβέστατον εἰς ἐκδίκησιν 
τῆς ἀληθείας. διαλεχθεὶς γὰρ τὰ εἰκότα περὶ πίστεως Tolg λαοῖς 

ἀνυποκρίτως ἀνέζευξεν ἐπὶ τὴν βασιλεύουσαν πόλιν. καὶ σοφὺν δια- 

νοηθεὶς τοὺς πολλοὺς τῶν νεωτεριστῶν δι ὀλίων πληγῶν κατ- 25 

vai B επτύησεν, ἐξορίσας καὶ τοὺς Κωνσταντίνου τυφλοὺς παϊῖδας εἰς 

᾿Αφουσίαν. ἕνα δὲ τῶν ἐμπεριάκτων φευδερηµίην, Νικολάου τοῦ 
Εξακιονίτρυ συγγόητα, εἰκόνα τῆς παναγίας Θεοτόκου ξέσαντα καὶ 

ἀτιμάσαντα ἐγλωσσοτόμησεν, ὅστις καὶ τέθνηκε σὺν τῇ ψυχῇῃ καὶ 
τῷ σώματι’ τὺν δὲ τούτου σύμφρονα Νικόλαον ἐπαγγειλάμενον µετα- 30 

1 ταξατίωνα g. — ἀκαταστατοῦσι ὃ. — κατήσχησαν e κατήσχθησαν m. — 
2 Βέροιαν] Βεροίην Ofg Βερώην em. — 3 μηδενὸς διώκοντος om. Ó. — δι: 
παίαν dem. — τό] τοῦ y. — 4 καὶ τὴν Φιλιππούπολιν om. m. — Φιλίππου 
πύλιν g. — D of om. y. — Στρύμωνα δὲ Στρύµων m Στρυμων sine acc. e. — 
9 of] ἆ of à. — 10 Εἰκονοκλάστῶν Í Εἰκονοκλάστων em. — τε καὶ Τετρ. 9. 
-— Τετραδίτων g. — 129 τε om. fg. — et praevaricationes reliquas Α καὶ 
τᾶς Àlomdg zx«g«vouíag? — 18 μοναχικοῦ g. — 16 ἐκείνου d. — 19 πε- 
πυρωµένοι m πεπειρωμένοι g. — 30 φρουρουµένου g. — 31 ἀλλά] ἀλλό f. — 
98 γὰρ τὰ —24 διανοηθεὶς om. δ. — 26 τοὺς τοῦ Κωνστ. d. — 21 dagvov- 
σίαν à. — ἐνπεριώκτων egm ἐκπερισάχτων f. — ψευδερηµήτην δΥ. — 928 συν- 
γόητα gy. — εἰκόνας g. — 29 xal τέθνηκε ὃ συντέθνηκε efg τέθνηκε m qui 

T 

et mortuus est A. — 80 τούτοις f rov m. 
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νοεῖν ἐπὶ πάντων ἐθριάμβευσεν. ἐξομολογούμενον τὰ ἑαυτοῦ κακά’ 
καὶ παρέδωκεν αὐτὸν ἐν μοναστηρίω πρὺς τὺ μὴ αὐτεξουσίως διάγειν. 
τοῖς δὲ Λλαοῖς σιλεντιακῶς ἐπὶ τῆς Μαγναύρας διαλεχθεὶς τὰ τῆς 
κατὰ Θεὺν αὐτοῦ εὐσεβοῦς γνώμης ἐφανέρωσε δόγματα. τοὺς δὲ 
᾿αθιγγάνους δηµεύσας ἐξορία παραδέδωχε διὰ 4έοντος, τοῦ στρα- [^ 

τηγοῦ τῶν ἀνατολικῶν. τῷ δὲ Abyovoro μηνὶ τῆς ε’ ὑἠνδικτιῶνος . 
Θεβὶθ κατὰ Χριστιανῶν ἐπεστράτευσεν. τούτῳ συμβαλὼν 4έων, Ó 
τῶν ἀνατολικῶν στρατηγός. εὐδοχίμησε δισχιλίους κατασφάξας καὶ 

ἵππους καὶ ἅρματα συλλαβόμενος. Μουάμεδ δέ, ὁ πρῶτος víog 
10 αρών, κρατῶν τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔθνους, συμβαλὼν τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 

᾿4βδελᾶ κατὰ τὴν ἐνδοτέραν Περσικὴν ἠττήθη: καὶ καταφυγὼν εἰς 
r0 Βάγδα τοῦτο ἐκράτησεν. τὴν δὲ «{αμασκὺν ἄλλος κατέσχε τύ- 
ραννος. καὶ τὴν 4ἴγυπτον καὶ φρικὴν δύο κατεµερίσαντο. καὶ τὴν 55 P 

Παλαιστίνην ἕτερος Λλῃστρικῶς κατενέµετο. 

15 Sw. wk. β. a. «€. A. M. 6305 

Tovro τῷ ἔτει Κροῦμμος, ὁ τῶν Βουλγάρων ἀρχηγός, διὰ 

«4αργαμηροῦ τὰ περὶ τῆς εἰρήνης αὖθις πρὺς Μιχαὴλ τὸν βασιλέα 

ἐπρεσβεύσατο, ζητῶν τὰς ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ ᾽άδραμυτινοῦ στοιχη- 
δείσας xal Γερμανοῦ τοῦ πατριάρχου σπονδὰς πρὺς Κορμµέσιον, τὸν 

20 κατ ἐκεῖνο καιροῦ κύριον Βουλγαρίας" αἳ τοὺς ὄρους περιεῖχον ἀπὸ 
Μηλεώνων τῆς Θράκης. ἐσθῆτάς τε καὶ κόκκινα δέρµατα ἕως τιμῆς 432 P 
À λιτρῶν χρυσίου" καὶ ἐπὶ τούτοις τοὺς πρόσφυγας ἑκατέρων ἀπο- 
στρέφεσθαι πρὺς ἑκάτερον., κἂν τύχωσιν ἐπιβουλεύοντες ταῖς ἀρχαῖς. 

τοὺς δὲ ἐμπορευομένους εἰς ἑκατέρας χώρας διὰ σιγιλλίων καὶ σφρα- 
γίδων συνίστασθαι, «τοῖς δὲ σφραγίδας μὴ ἔχουσιν ἀφαιρεῖόθαι» τὰ 

προσόντα αὐτοῖς καὶ εἰσκομίζεσθαι τοῖς δηµοσίοις λόγοι. ἔγραφε 
δὲ καὶ κατακρίσεις πρὺς τὺν βασιλέα, ὅτι" "εἰ μὴ σπεύσῃ πρὺς τὴν 
εἰρήνην τῷ κρίµατί σου παρατάσσοµαι κατὰ Μεσημβρίας. ταῦτα 

δεξάµενος ὁ βασιλεὺς ταῖς τῶν κακοσυμβούλων εἰσηγήσεσιν οὐ προσ- 
30 ήκατο τὴν εἰρήνην. εὐσεβείας γὰρ δῇῆθεν ψευδοῦς, μᾶλλον δὲ ἆμα- 

E 

(5 οι 

2 καὶ παρέδωκεν] παραδούς ὃ. — b δεσμεύσας g. — παρέδωκεν f. — τοῦ 

om. à. — 6 ^d codd. — Ἱ Θεβίδ d. — τοῦτο em. — 9 ἅρματα egm. Inf 
spir. non dignoscitur. — δὲ om. m. — 10 Ααρὼν om. ὃ. — 11 ᾽βδελᾶ ---ἠττήθη] 
ἔθνους συμβαλὼν τῷ τὴν ἐνδοτέραν ἠγήθη ὃ. — ᾽βδελλᾷ fm ᾿4βδελλά e. — 
13 βώγδα ὃ Βαγδά em Βαγδᾶ fg. — 14 κατενέµαιτο em κατενέµοντο ὃ. --- 
16 sce. oc. B. &. i£. ή. g. — 16 Κροῦμος 9. — 11 ζαργαμήρου ᾳ «αρμηροῦ 
m. — 18 τάς ὃ. — τοῦ Αδραμυτινοῦ om. g. — 19 Cormesio A Κομέρσιον codd. 
cf. p. 483, 16. — 19. 20 τὸν τὸ xar' d. — 30 κατ ἐκείνῳ κ. y κατ ἐκείνου 
X. g. — κύριν g. -- 21 Μελαιώνων ὃ. — vestimenta A ἐσθῆτα codd. — 
22 1] quinquaginta Α. --- ἀποστρέφεσθαι πρὸς ἑκάτερον om. g. — 2b τοῖς 
δὲ ---ἀφαιρεῖσθαι add. ex A: si qui vero sine signaculo inventi fuissent diripe- 
rentur. om. codd. — 9 σπεύση ef σπεύσει ὃμ σπεύσει m omt$Gne? — 
28 τάσσοµαι ὃ. — 30 ἀπαθείας ὃ. ^ 
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μετέπειτα δύσπιστον καὶ ἡμῖν ἐργῶδες, πλὴν ἐκ τοῦ κρασπέδου τὸ 

ὕφασμα πρόδηλον., κατὰ τὴν παροιµίαν. τιτρώσκεται δὲ καὶ Σταυ- 
ράκιος. παῖς αὐτοῦ, καιρίως κατὰ τοῦ σπονδύλου τὸ δεξιὸν µέρος. 

καὶ µόλις τῆς μάχης ἐξῆλθε ζῶν καὶ κατέλαβε τὴν ᾿άδριανούπολιν 
δεινῶς ὑπὺ τῆς πληγῆς κολαφιζόµενος. Στέφανος δέ, πατρίχιος καὶ 
δοµέστικος τῶν σχολῶν, συµπαρόντος καὶ Θεοκτίστου µαγίστρου, 

ἀνηγόρευσε Σταυρώκιον αὐτοκράτορα, καὶ διελέχθη τῷ περισωθέντι 

λαῶ κατὰ τοῦ ἰδίου πατρός. καὶ σφύδρα ἠδύνθησαν. Μιχαὴλ δὲ 
κουροπαλάτης ἀβλαβὴς περισωθεὶς πολλὰ παρεκλήθη ὑπὺ τῶν φίλων 
ἀναγορευθῆναι βασιλεύς, καὶ οὐ κατεδέξατο διὰ τοὺς πρὺς Νικη- 
φόρον ὄρκους καὶ Σταυράκιον. τούτῳ Στέφανος δοµέστικος ἀντεῖπεν 
ἐλπίδι τῆς ζωῆς Σπαυρακίου" Θεόκτιστος δὲ ὁ μάγιστρος συνέτρεχε 

περὶ τῆς βασιλείας Μιχαήλ. Σταυράκιος δὲ δι οὔρων αἱμορραγήσας 
ἀμέτρως κατεξηράνθη μηροὺς καὶ σκέλη φορείῳω ἐλθὼν ἐν Βυζαντίω. 
τούτω Νικηφόρος ὁ πατριάρχης σφόδρα προσκείμενος συνεβούλευεν 

ἐξιλεώσασθαι τὺν θεὺν καὶ τοὺς πλεονεκτηθέντας ὑπὸ τοῦ πατρὺς 
αὐτοῦ παραμυθήσασθαι' πρὺς ὃν ὁ τῆς πατρικῆς γνώμης «γνήσιος 
κληρονόμος ἔλεγε μὴ δύνασθαι πλείω τριῶν ταλάντων ἀποδοῦναι. 
ταῦτα δὲ ἦν μικρὺν uógiov τῶν ἐκείνου ἀδικιῶν. πλὴν καὶ περὶ 
ταῦτα ὤκνει ζῆσαι καραδοκῶν. ἄσπονδον δὲ ἔχων πατρικὴν γνώµην 

συχνότερον ἀτιμίαις ἔβαλλε Θεύκτιστον μάγιστρον καὶ Στέφανον 
δοµέστικον καὶ Μιχαὴλ κουροπαλάτην, ἀποστρεφόμενος πάντη καὶ 
Προκοπίαν, τὴν ἰδίαν ἀδελφήν., ὡς ἐπιβουλεύσασαν αὐτῷ ταῖς Θεο- 

φανοῦς τῆς αὐγούστης ὑποβολαῖς. αὐτίκα γὰρ ἡ τάλαινα κατὰ µίμησιν 
τῆς µακαρίας Εἰρήνης κρατήσειν ἤλπιζε τῆς βασιλείας ἄπαις οὖσα. ὁ δὲ 

Σταυράκιος ἀνιάτως ὁρῶν ἑαυτὸν διακείµενον τῇ γαμετῇ τὴν βασι- 
iw: B λείαν ἐσπούδαξε περιποιήσασθαι., ἢ δηµοκρατίαν ἐγεῖραι Χριστιανοῖς 

ἐπὶ τοῖς προλαβοῦσι κακοῖς. ἐφ᾽ ᾧ πτοηθέντες Νικηφόρος ὁ πατρι- 
άρχης x«l Θεόκτιστος μάγιστρος καὶ Στέφανος δοµέστικος ἐκ πολλῆς 
ἔχθρας εἰς φιλίαν ἀλλήλοις καὶ Μιχαὴλ κουροπαλάτης ἦλθον κατὰ 
τὰ τέλή τοῦ Σεπτεμβρίου μηνὺς τῆς & ἠνδικτιῶνος. τῇ δὲ ἑσπέρα 

τῆς α΄ τοῦ Ὀκτωβρίου μηνὺς προσκαλεσάµενος Σπαυράκιος Στέφανον 

1 δύσπιστα ef δύσπιτα m. — 3 κατὰ τοῦ δεξιοῦ μηροῦ Georg. Mon. — 
4 Ανδριανούπολιν em. -- Db ὁ πατρίκιος Él. — 7 ἀνηγόρευσεν gÀ ἀνηγόρευ- 
cav y. — διηλέγχθη f. — 9 καὶ πολλά em. — 10 καὶ om. m. — 12 µαγίστρος 
e item v. 29. — 14 φορείω A Georg. Mon. φοφείοις g φορίοις y. — 15 πατρι- 
άρχης] πατρίκιος y. — σφόδρα y πάνυ ᾳ valido amans affectu A. — 16 πλεο- 
νεκτιθέντας e πλεονεκτισθέντας m. — 19 ταῦτα —20 ὤκνει om. m. — 20 ὄκνει 

eg ὄκνη f. — 21 µαγίστρον e. — 23 Θεοφανοῦς] Theophanus Α Θεοφανῶ fg 
Θεοφάνω em. — 34 ὑποβολαῖς sec. m. f summissionibus Α. ἐπιβονλαῖς codd. 

ag! à 
— 36 ἑαυτὸν ὁρῶν g. — 27 δηµοκρατείαν em δημοκράτειαν f. — 31 ἐν codd. 
— Σταυράκιος om. g. 
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δοµέστικον ἐπηρώτα, πῶς ἂν δυνηθείη ἀγαγεῖν Μιχαήλ, τὺν γαμ- 
Boóv αὐτοῦ, ἐκ τοῦ οἴκου «αὐτοῦ πρὺς v0 ἐκτυφλῶσαι αὐτόν: τοῦ 

δὲ φήσαντος ἀδύνατον εἶναι τοῦτο ταύτῃ τῇ ὥρα διὰ τὴν περὶ 
αὐτὸν δύναμιν καὶ τὺ τοῦ τόπου ἀσφαλὲς τῆς οὐκίας αὐτοῦ, παρ- 
εκάλει μὴ γνωσθῆναί τινι τὰ λεχθέντα. Ó δὲ λόγοις πιθανοῖς πείσας 

αὐτὸν ἁἀμεριμνεῖν Oi ὅλης τῆς νυκτὺς τὰ περιλειφθέντα τῶν ταγµά- 

των στρατεύματα συνήγαγεν ἐν τῷ σκεπαστῷ ἱπποδρύμῳ μετὰ τῶν 
οἰκείων ἀρχόντων πρὺς τὸ ἀναγορεῦσαι τὸν αὐτὸν Μιχαὴλ εἰς βα- 
σιλέα. καὶ ἐλθούσης πάσης τῆς συγκλήτου τοῦ ὕρθρου ἐν τῷ παλατίῳ, 

τοῦτον ἀνηγόρευσαν βασιλέα, ὡς ἑξῆς δηλωθήσεται. Νικηφόρος δὲ 
ὁ πατριάρχης ἔγγραφον ἐξ ἰδιοχείρου παρὰ Μιχαὴλ ἠπαίτησε περὶ 
τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τοῦ ἀναιμάκτους φυλάξαι τὰς χεῖρας ἀπὺ 

Χριστιανῶν, καὶ περὶ ἱερατικῶν ἀνθρώπων ἢ μοναχῶν καὶ ὅλως τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ καταλόγου τοῦ μὴ τύπτεσθαι παρ αὐτοῦ. 

Κόσμου ἸΤῆς δείας Ῥωμαίων ᾿4ράβων Ρώμης Κωνσταντ. 
ἔτη  σαρκώσεως βασιλεὺς ἀρχηγὺς  ἐπίσκοπος ἐπίσκοπος 
τὸ’. ἔτη ωδ'. Μιαὴλ . ἨΜουάμεδ 4έων Νικηφόρος 

ἔτη β’. ἔτη d. ἔτη τς’. ἔτη 9. 
α. à. ui. f. 

Τούτω τῷ ἔτει μηνὶ Ὀκτωβρίω f, ἰνδικτιῶνος £&, ἡμέρα ε’, ὥρα 
«, Μιχαὴλ ó εὐσεβέστατος κουροπαλάτης ἀνηγορεύθη βασιλεὺς "Po- 

µαίων ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ ὑπὺ πάσης τῆς συγκλήτου καὶ τῶν ταγµά- 
των. «οΣπαυράκιος δὲ τὴν τούτου ἀναγόρευσιν ἀκούσας, αὐτίκα τὴν 

κόµην ἀποκειράμενος μοναχικὰ περιεβάλετο ἵἱμάτια διὰ Συμεὼν 

μοναχοῦ συγγενοῦς αὐτοῦ, πολλὰ τὸν πατριάρχην ἐπιβοώμενος, ὃς 

ἐλθὼν ἐν τῷ παλατίω πολλὰ Σταυράκιον σὺν τῷ βασιλεῖ Μιχαὴλ 
καὶ τῇ ἀδελφῇ παρεκάλουν μὴ Λυπεῖσθαι ἐν τῷ γεγονότι' οὐ γὰρ 
x«v ἐπιβουλήν, ἀλλὰ κατὰ ἀπόγνωσιν τῆς αὐτοῦ ζωῆς. ὁ δὲ τῇ 
πατρικῇ πονηρία AvvrOv οὐ προσήκατο εἰπὼν πρὺς αὐτόν" "φίλον 
αὐτοῦ κρείττονα οὐχ εὑρήσεις. ὥρα δὲ Ó' τῆς ἡμέρας ἐστέφθη 

Μιχαὴλ ὑπὸ Νικηφόρου πατριάρχου ἐν τῷ ἄμβωνι τῆς μεγάλης ἐκ- 
κλησίας. ἐφ᾽ ᾧ κοινὴ ἀγαλλίασιρ γέγονεν. καὶ ἐδωρήσατο τῷ πατρι- 

άρχη χρυσίου λίτρας ν΄ καὶ τῷ κλήρῳ κε. µεγαλόψυχος γὰρ καὶ 
ἀφιλάργυρος Ov πάντας παρεμυθήσατο τοὺς ἐκ τῆς Νικηφόρου 
άνω δίω νυν δωρεαῖς τε τὴν σύγκλητον καὶ τὰ στρατεύ- 

8. 4 περὶ αὐτῶν em περὶ αὐτόν sed όν sec. m. im lit, f. — 5 πειθανοῖς 
codd. — 6 περιληφθέντα em. — 9 πάσης ϱΑ om. y. — 12 "eaa y.— 

v. 19 om. g. — 90 8] tertio nonas (s) Hist. Miscell. — $ codd. — 92 in 
hippodromio A. — 34 ἵμάτια περιεβάλετο f. — περιεβάλλετο g. — 2" καὶ τῇ 
ἀδελφῇ Προκοπίᾳ 9 om. A. — 80 αὐτοῦ] me Α. — τῆς ἡμέρας Y d. — 36 δω- 
ρεαῖς — p. 494, 1 ἀνεκτήσατο om. f. 
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µατα ἀνεκτήσατο. τῇ δὲ ιβ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἐστέφθη Προκοπύ» 
αὐγούστα ἐν τῷ τρικλίνω τοῦ 4ὐγουστέως καὶ πολλαῖς δωρεαῖς vv 
σύγκλητον ἐφιλοτιμήσατο. τῶν δὲ ἀναιρεθέντων ἐν Βουλγαρία Ῥεμα- 

τικῶν στρατιωτῶν ταῖς γυναιξὶ & τάλαντα χρυσίου ἐδωρήσατο, τὴν 
δὲ γαμετὴν Σταυρακίου Θεοφανὼ κατεπλούτισε µονάσασαν καὶ τοὺς 

συγγενεῖς αὐτῆς οἰκτρῶς ζήσαντας ἐπὶ Νικηφόρου, ἐν oig καὶ ἐπί- 

σηµον οἶκον εἰς µοναστήριον. τὰ ᾿Εβραϊκὰ Aryóusvov, αὐτῇ παρ- 
έσχεν, ἔνθα Σταυράκιος ἐτάφη. πάντας δὲ τοὺς πατρικίους καὶ 

συγκλητικούς. ἀρχιερεῖς τε καὶ [ερεῖς καὶ μοναχούς, στρατευοµένους 
τε καὶ πτωχούς., τούς τε κατὰ τὴν βασιλίδα πόλιν καὶ ἐν τοῖς θέμασι 10 

419 P κατεπλούτισεν, ὥστε τὴν ἄμετρον φιλαργυρίαν Νικηφόρου, δι ἣν 

καὶ κακῶς ὤλετο, ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀφανισθῆναι. πρὺς δὲ τοῖς 

πολλοῖς καὶ καλλίστοις αὐτοῦ τρόποις εὐσεβὴς καὶ ὀρθοδοξότατος ὢν 

ἐλυπεῖτο ἐπὶ τοῖς ἀποσχίζουσι τῆς ἁγίας ἐκκλησίας iq! ota δήποτε 

προφάσει εὐλόγῳ 7| ἀλόγω, πολλά τε τὸν ἁγιώτατον πατριάρχην καὶ 15 
τοὺς δυναµένους συντρέχειν τῇ κοινῇ εἰρήνῃ παρακαλῶν οὐκ ἐπαύετο. 

ττο B ἐν oig καὶ Θεόδωρον., róv ἡγούμενον τῶν Στουδίου, καὶ Πλάτωνα 
καὶ Ἰωσήφ, ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης, ἀδελφὺν Θεοδώρου, ἐν 
φυλακαῖς πικραῖς συνεχοµένους μετὰ καὶ τῶν προυχόντων τῆς κατ᾽ 

αὐτοὺς µονῆς ἔσπευδεν ἑνωθῆναι, ὃ καὶ πεποίηκεν. ἀπέστειλε δὲ 30 
καὶ πρὺς Κάρουλον, βασιλέα τῶν Φρόγγων., περὶ εἰρήνης xol συν- 
αλλαγῆς εἰς Θεοφύλακτον., τὸν υἱὸν αὐτοῦ, καὶ Νικηφόρος ὁ ἁγιώ- 

τατος πατριάρχης ἀπέστειλε συνοδικὰ [γράμματα] πρὺς 4έοντα róv 
ἁγιώτατον πάπαν ᾿Ρώμης' πρὺ τούτου γὰρ ἐκωλύετο ὑπὺ Νικηφόρου 
τοῦτο ποιῆσαι. τῇ δὲ κε τοῦ «{εκεμβρίου μηνὺς τῆς & ὑνδικτιῶνος 36 

Μιχαὴλ 6 γαληνότατος ἔστεψε Θεοφύλακτον. τὸν υἱὸν αὐτοῦ. tig 
βασιλέα ὑπὺ Νικηφόρου πατριάρχου ἐν τῷ ἄμβωνι τῆς μεγάλης ἐκ- 

κλησίας, ἡμέρα ε’ τῆς ἑβδομάδος, καὶ προσήγαγε πολυτελῆ κόσμον 

τῷ ἁγίω Δυσιαστηρίω ἐν σκεύεσι χρυσοῦ διαλίδοις καὶ τετραβήλοις 
ἀρχαιοτεύκχτοις ἐκ χρυσοῦ καὶ πορφύρας λαμπρῶς καθυφασμµένοις καὶ 30 

Βαυμασταῖς ἁγίαις εἰκόσι πεποικιλµένοι.. ἐδωρήσατο δὲ καὶ τῷ 

πατριάρχῃ χρυσίου λίρας κε’ καὶ rd εὐαγεῖ κλήρω Λίτρας Q' φαι- 
δὀρύνας τὴν ἁγίαν ἑορτὴν καὶ τὴν τοῦ παιδὺς ἀναγόρευσιν. ζήλω 

σι 

» αὐγοῦστα eg. — τρικλείνῳ em. — ὃ Θεοφανώ codd. — κατεπλούτησεν 
ὃµ. — 7 τὰ Βρακά Georg. Mon. p. 678 cf. Zonar. XV, 17, — λεγόμενα y. — 
αὐτῇ Om. y. — 9 τε Om. y. — 10 πτωχούς] Γερεὶς καὶ μοναχούς ὃ. — 15 καὶ 
om. à, — 14 ἐπί] ὑπό y. — iq'] ἐν y. — 17 τοῦ Στουδίου y. — καὶ ante Πλά- 
τωνα Om. g. — 19 πικρῶς f. — καὶ om. m. — 19. 20 κατ᾽ αὐτούς ὃ κατ αὐτῆς 
g κατ αὐτῶν y. — 21 Kagoviloy gy. — 38 γράμματα del. vid. quamquam 

à 
legit etiam A. — 94 πάππα g. — 25 ἰνδικτίονος f. iv rell. — 29 διαλνθύοις ὃ. 
— 81 nrxonuluévoig ὃμ. — 32 χρυσίου À. κε om. g. 
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M Θεοῦ πολλῷ κινηθεὶς ὃ εὐσεβέστατος βασιλεὺς κατὰ Meoviyatov, 

τῶν» νῦν Παυλικιάνων, καὶ ᾿4θιγγάνων τῶν ἐν Φρυγία καὶ 4υκαο- 715 | 
vía, κεφαλικὴν τιµωρίαν ἀποφηνάμενος ταῖς Νικηφόρου, τοῦ ἁγιω- 
τάτου πατριάρχου. καὶ ἄλλων εὐσεβῶν εἰσηγήσεσιν ἀνετράπη δι 
ἑτέρων κακοτρόπων συμβούλων προφάσει µετανοίας, ὕπερ ἦν ἀδύ- 

νατον τοὺς τῇ πλάνῃ ἐκείνῃ ἑαλωκότας μετανοῆσαι. ἐδογμάτιζον δὲ 
ἀἁμαθδῶς μὴ ἐξεῖναι ἱερεῦσιν ἀποφαίνεσθαι κατὰ ἀσεβῶν Séverov, 
κατὰ πάντα ταῖς θΘείαις γραφαῖς ἐναντιούμενοι περὶ τούτου. εἰ γὰρ 

Πέτρος μὲν ὁ κορυφαῖος ᾽νανίαν καὶ Σάπφειραν ἐπὶ ψεύσματι uóvo 
10 τεθανάτωκεν, Παῦλος δὲ ὁ μέγας βοᾷ λέγων, ὅτι "οἱ τὰ τοιαῦτα 

πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν. καὶ ταῦτα περὶ σωματικῆς µόνης 

ἁμαρτίας' πῶς οὐκ ἐναντίοι αὐτῶν εἶεν οἱ τοὺς πάσης ψυχικῆς καὶ as P 
σωματικῆς ἀκαθαρσίας ἐμπλέους καὶ δαιμόνων λάτριας ὑπάρχοντας 
λυτρούµενοι τοῦ ξίφους; ἆλλ ὁ εὐσεβὴς βασιλεὺς Μιχαὴλ οὐκ ὁλί- 

15 γους αὐτῶν ἀπέτεμεν. Σταυράκιος δὲ ἑλκωθεὶς ἐκ τῆς καιρίας πληγῆς 
τὰ περὶ τὴν ῥάχιν, ὡς μὴ δύνασθαί τινα προσεγγίξειν αὐτῷ διὰ τὴν 

πολλὴν δυσωδίαν, τέθνηκε τῇ ια τοῦ Ἰαννουαρίου μηνὺς τῆς & 
νδικτιῶνος, βασιλεύσας., ro δοκεῖν, μῆνας f ἡμέρας S. τῇ δὲ (Y rm 

τοῦ Μαΐου µηνός, ἡμέρα 5’, ἔχλειψις ἡλιακὴ γέγονε µεγάλη ἐπὶ ὥρας 
20 τρεῖς ἡμισυ, ἀπὸ η΄ ὥρας ἕως ὥρας τα’. καὶ τῇ ζ τοῦ Ἰουνίου μηνὸς 

ἐξῆλθε Μιχαὴλ κατὰ Βουλγάρων, συνεξελθούσης αὐτῷ καὶ Προκο- 
πίας ἕως Τζουρουλοῦ. τοῦ δὲ Βουλγάρων ἀρχηγοῦ Κρούμμου ἑλόντος 
τὴν «4{εβελτὺν πολιορκία καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ σὺν τῷ ἐπισκόπω µετοι- 
χίσαντος προσρυέντας αὐτῷ, διὰ πολλὴν κακοβουλίαν τῶν παρα- 

35 συμβούλων τοῦ βασιλέως εἰς ἐπιβουλὴν ἐτράπησαν καὶ ὄβρεις τὰ 

πλήθη μάλιστα τοῦ Ὀψικίου καὶ τῶν Θρακησίων, οὓς κατευνάσας 

Μιχαὴλ δωρεαῖς καὶ παραινέσεσι κατεσίγησεν. οἱ δὲ Βούλγαροι τὰ 

τῆς στάσεως µαθόντες τῶν στρατευμάτων, καὶ Ort πτοούµενοι τὸν 

δι 

2 iv τῇ Φρυγία g. — Avxaovíe f. — 3 κεφαλήν f. — 4 ἐτράπη f. — 
4. 5 δὲ καὶ δι᾽ ἑτέρων y. — 6 ἐκείνη om. ὃ. — Ἱ ἐξεῖναι] ἐξεζ em. ἐν f. — 
8 περὶ τούτων g. — 9 μὲν om. y. — vertex apostolorum À. — Σάπφεῖραν f 
Σαπφείραν em Σαπφίραν 0. — 10 βοᾷ ὁ µέγας f. — 11 πράσσονται ὃ. — 
µόνης om. d, — 12 τοὺς τῆς πάσης ὃ. — ψυχῆς ef. — 13 ἔμπλεους y. — δαι- 
µόνω lit. fact. ex δαιμόνων ὃ. — λάτριας ΔΟΥ. € οὐ, λατρείας g Λλάτρας rell. 
nisi mavis δαιμονολάτρας scrib. — 15. 16 τὰ περὶ τὴν ῥ. ἐκ τῆς κ. πληγῆς ὃ. — 

17 ic | i 8. — Ιανουαρίου óg. — 18 M adi — τῷ Óoxsiv δµ. -- δὲ om. f, — 
ιδ] quinto idus (à) A. — 19 s&'] &' à. — γέγονεν ἡλιακή dm. — 30 τρεῖς 
ἡμίου g y ὃ c f ἕ em, — καὶ ἀπό f. — 922 Τζουρουλοῦ ὃ "Tfovlov f 
Τζουλοῦ egm usque Zerulum Α. — Κρούμου ὃ. — 93 εβέλτον egm δὲ βελ- 
τόν ὃ. — πολιορκία δΑ molioQuí(av g molioQxtiv y. — µετοικήσαντος Óg µετοι- 
κήσαντας y. — 34 προσρυέντας Combefis προσρνέντης ὃ προσρυέντα rell. — 
25.96 τὰ πλήθη καὶ ὄβρεις ὅ. — 36 καὶ μάλιστα em, -- καταυνάσας ὃ, — 
98 καὶ om. à. 
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πόλεμον καὶ τὺν ταξατιῶνα ἀτακτοῦσιν, πλέον κατίόχυσαν Θράκης 
καὶ Μακεδονίας. τότε καὶ ᾽άγχίαλον xal Βέροιαν ἀφέντες Χριστιανοὶ 
ἔφυγον, μηδενὸς διώκοντος, Νίκαιάν τε καὶ τὺ Προβότου κάστρον 
καὶ ἄλλα τινὰ ὀχυρώματα, ὡσαύτως καὶ τὴν Φιλιππούπολιν καὶ 
Φιλίππσυς' καὶ οἱ τὸν Σερυμῶνα οἰκοῦντες µέτοιάοι προφάσεως 5 
δραξάµενοι ἐν τοῖς ἠἐδίοις φεύγοντες ἐπανῆλθον. τοῦτο δὲ ἦν 8εο- 
µηνία τὴν τοῦ Νικηφόρου µανίαν ἐλέγχουσα, δι ἣν τὰ δοκοῦντα 

75 B κατορθώματα αὐτοῦ. ἐφ᾽ olg ηὔχει, τάχιστα διαπέπτωκεν. καὶ τὰς 
τῶν πολλῶν κακοδοξίας οὗ τὰς Θεομάχους αἱρέσεις πλεοναξούσας 

|o Παυλικιάνων καὶ 4θιγγάνων. Εἰκονοκλαστῶν καὶ Τετραδιτῶν ἀφέντες 10 
αἰτιᾶσθαι (ἀφῶ γὰρ λέγειν µοιχείας καὶ πορνείας, ἀσελγείας τε καὶ 

ἐπιορκίας, µισαδελφίας τε καὶ πλεονεξίας,) καὶ τῶν λοιπῶν παρα- 
νομιῶν, κατὰ τῶν θείων καὶ σεπτῶν εἰκόνων καὶ τοῦ μοναδικοῦ 

σχήματος ἐκίνουν τὰς γλώσσας. µακαρίζοντε Κωνσταντῖνον τὸν 

Φεοβδέλυκτον καὶ τρισάθλιον ὡς κατὰ Βουλγάρων ἀριστεύσαντα δι 15 

fjv, ὡς ἐκεῖνοι ἀσεβῶς ἔλεγον o( τάλανες, εἶχεν εὐσέβειαν. οἱ δὲ 
κατὰ τὴν βασιλίδα πόλιν ὡπλίζοντο τὴν ὀρθόδοξον πίστιν μετὰ 

4n P σύνοδον οἰκουμενικὴν ἀνατρέπειν, τυφλοὺς βουλόμενοι βασιλεύειν 

χωρὶς Θεοῦ οἳ πεπηρωμένοι τὰς ψυχὰς τοὺς υἱοὺς Κωνσταντίνου 

τοῦ Θεομάχου φφουρουµένους ἐν τῇ Πανόρμω νήσῳ κλέψαι διὰ 30 

νυκτὺς ἠβουλήθησαν καὶ ἀγαγεῖν εἰς τὺ στράτευμα: ἀλλὰ κύριος 
τούτους κατῄήσχυνε διεγείρας Μιχαὴλ τὸν εὐσεβέστατον εἰς ἐκδίκησιν 
τῆς ἀληθείας. διαλεχθεὶς γὰρ τὰ εἰκότα περὶ πίστεως τοῖς λαοῖς 
ἀνυποκρίτως ἀνέζευξεν ἐπὶ τὴν βασιλεύουσαν πόλιν, καὶ δοφὺν δια- 
νοηθεὶς τοὺς πολλοὺς τῶν νεωτεριστῶν δι ὀλίγων πληγῶν κατ- 25 

va n επτόησεν., ἐξορίσας καὶ τοὺς Κωνσταντίνου τυφλοὺς παῖδας εἰς 

᾿άφουσίαν. ἕνα δὲ τῶν ἐμπεριάκτων ψευδερηµίτην, Νικολάου τοῦ 
Ἑξακιονίρυ συγγόητα, εἰκόνα τῆς παναγίας Δεοτόκου ξέδαντα καὶ 

ἀτιμάσαντα ἐγλωσσοτόμησεν. ὅστις καὶ τέθνηκε σὺν τῇ φυχῇ καὶ 

τῷ σώματι" τὸν δὲ τούτου σύμφρονα Νικόλαον ἐπαγγειλάμενον µετα- 30 

1 ταξατίωνα g. — ἀκαταστατοῦσι ὃ. — κατήσχησαν e κατήσχθησαν m. — 
9 Βέροιαν] Βεροίην δίᾳ Βερώην em. — 8 μηδενὸς διώκοντος om. à. — Δι 
x«íav dem. — τό] τοῦ y. — 4 xal τὴν Φιλιππούπολιν om. m. — Φιλίππου 
πόλιν 6. — 5 oí om. y. — Σερύμωνα δῖ δΣτρύµμων m Στρυµων sine acc. e. — 
9 of] ἆ of à. — 10 Εἰκονοκλάστῶν f Εἰκονοκλάστων em. — τε καὶ Τετρ. ὃ. 
— Τετραδίτων g. — 12 τε om. fg. — et praevaricationes reliquas Α καὶ 
τὰς λοιπὰς παρανομίαςἳ — 13 μοναχικοῦ g. — 16 ἐκείνου ὃ. — 19 πε- 
πυρωμένοι m πεπειρωμµένοι g. — 20 φρουρουµένου g. — 21 ἀλλά] ἆλλό f. — 
98 γὰρ τὰ -- 54 διανοηθεὶς om. d. — 926 τοὺς τοῦ Κωνστ. d. — 27 deqvov- 
σίαν ὃ. — ἐνπεριάκτων egm ἐκπερισάχτων f, — ψευδερηµήτην dy. — 928 συν- 
γόητα gy. — εἰκόνας g. — 29 καὶ no à συντέθνηκε efg τέθνηκε m qui 

et mortuus est A. — 30 τούτοις f --- m. 
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νοεῖν ἐπὶ πάντων ἐθριάμβευσεν., ἐξομολογούμενον τὰ ἑαυτοῦ κακά᾿ 
καὶ παρέδωκεν αὐτὺν ἐν μοναστηρίω πρὺς τὺ μὴ αὐτεξουσίως διάγειν. 
τοῖς δὲ Λλαοῖς σιλεντιακῶς ἐπὶ τῆς Μαγναύρας διαλεχθεὶς τὰ τῆς 

κατὰ Θεὺν αὐτοῦ εὐσεβοῦς γνώμης ἐφανέρωσε δόγματα. τοὺς δὲ 

θιγγάνους δηµεύσας ἐξορία παραδέδωκε διὰ Afovrog, τοῦ GrQa-|— 
τηγοῦ τῶν ἀνατολικῶν. τῷ δὲ 4ὐγούστω μηνὶ τῆς & ὑνδικτιῶνος 
Θεβὶθ κατὰ Χριστιανῶν ἐπεστράτευσεν. τούτω συμβαλὼν 4έων, ὁ 

τῶν ἀνατολικῶν στρατηγός, εὐδοκίμησε δισχιλίους κατασφάξας καὶ 

ἵππους καὶ ἅρματα συλλαβόμενος. ἨΜουάμεδ δέ. ὁ πρῶτος vlog 

10 ᾿αρών, κρατῶν τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔθνους, συμβαλὼν τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 
᾿4βδελᾶ κατὰ τὴν ἐνδοτέραν Περσικὴν ἠττήθη: καὶ καταφυγὼν εἰς 

τὸ Βάγδα τοῦτο ἐκράτησεν. τὴν δὲ «4αμασκὺν ἄλλος κατέσχε τύ- 

ραννος., καὶ τὴν 4ἴγυπτον καὶ ᾿4φρικὴν δύο κατεµερίσαντο. καὶ τὴν 15 n 
ΠΙαλαιστίνην ἕτερος λῃστρικῶς κατενέµετο. 

16 Sw. or. B. εξ. η. A. M. 6305 

Tovro τῷ ἔτει Κροῦμμος, ὁ τῶν Βουλγάρων ἀρχηγός, διὰ 

«4αργαμηροῦ τὰ περὶ τῆς εἰρήνης αὖθις πρὺς Μιχαὴλ τὺν βασιλέα 
ἐπρεσβεύσατο, ζητῶν τὰς ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ ᾽4δραμυτινοῦ στοιχη- 
Βείσας καὶ Γερμανοῦ τοῦ πατριάρχου σπονδὰς πρὺς Κορμέσιον, τὸν 

20 κατ ἐκεῖνο καιροῦ κύριον Βουλγαρίας" αἳ τοὺς ὅὄρους περιεῖχον ἐπὺ 
Μηλεώνων τῆς Θράκης, ἐσθῆτάς τε καὶ κόκκινα δέρματα ἕως τιμῆς 49 P 

À λιτρῶν χρυσίου' καὶ ἐπὶ τούτοις τοὺς πρόσφυγας ἑκατέρων ἀἄπο- 
στρέφεσθαι πρὺς ἑκάτερον, κἂν τύχωσιν ἐπιβουλεύοντες ταῖς ἀρχαῖς, 
τοὺς δὲ ἐμπορευομένους εἰς ἑκατέρας χώρας διὰ σιγιλλίων καὶ σφρα- 
γίδων συνίστασθαι, (rolg δὲ σφραγίδας μὴ ἔχουσιν ἀφαιρεῖσθαι» τὰ 

προσόντα αὐτοῖς καὶ εἰσκομίζεσθαι τοῖς δηµοσίοις λόγοι. ἔγραψε 

δὲ καὶ κατακρίσεις πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι" "εἰ μὴ σπεύσῃ πρὺς τὴν 
εἰρήνην τῷ κρίµατέ σου παρατάσσοµαι κατὰ Μεσημβρίας.” ταῦτα 

δεξάµενος ὁ βασιλεὺς ταῖς τῶν κακοσυμβούλων εἰσηγήσεσιν οὐ προσ- 

30 ἥκατο τὴν εἰρήνην. εὐσεβείας γὰρ δῇῆθεν φευδοῦς, μᾶλλον δὲ ἆμα- 

Ox 

τό c 

2 καὶ παρέδωκεν] παραδούς 0. — Db δεσμεύσας g. — παρέδωκεν f. — τοῦ 

om. à. — 6 ^ codd. — Ἱ Θεβίδ à. — τοῦτο em. — 9 ἅρματα egm. Inf 
spir. non dignoscitur. — δὲ om. m. — 10 Ααρὼν om. ὃ. — 11 ᾿4βδελᾶ ---ἠττήθη] 
ἔθνους συμβαλὼν τῷ τὴν ἐνδοτέραν ἠγήθη ὃ. — Αβδελλῷ fm '4Bósg e. — 
19 Βάγδα à Βαγδά επι Βαγδᾶ fg. — 14 κατενέµαιτο Επι κατενέµοντο ὃ. --- 
15 sre. o£. B. &€. AE. n. g. — 16 Κροῦμος 0. — 17 ζαργαμήρου ᾳ «αρμηροῦ 
m. — 18 τάς ὃ. — τοῦ Αδραμυτινοῦ om. g. — 19 Cormesio Α Κομέρσιον codd. 
cf. p. 483, 16. — 19. 20 τὸν τὸ war' à. — 90 κατ ἐκείνω κ. y κατ ἐκείνου 
κ. F. — κύρι g. — 921 Melewvov ὃ. — vestimenta A ἐσθῆτα codd. — 
22 1] quinquaginta A. — ἀποστρέφεσθαι πρὸς ἑκάτερον om. g. — 925 τοῖς 
δὲ — ἀφαιρεῖσθαι add. ex Αι si qui vero sine signaculo inventi fuissent diripe- 
rentur. om. codd. — 97 σπεύση ef σπεύσει Og οσπεύσεις m  omtéoyg? — 
28 τάσσοµαι ὃ. — 80 ἀπαθείας ὃ. ^ 
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Βίας καὶ περὶ τὺ κοινὺν ἀπωλείας ol παρασυμβουλευταὶ ἔφασκον ὅτι 
οὐ δεῖ τοὺς προσφεύγοντας ἀποδίδοσθαι, ἐπιφθεγγόμενοι εἰ, µαρ- 

τυρίαν καὶ r0 εὐαγγελικὺν τοῦ κυρίου Aóyiov, ὅτι "ràv ἐρχόμενον 

πρός µε οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω. μεσοῦντος δὲ τοῦ Ὀκτωβρίου μηνὺς 
παρετάξατο ὁ Κροῦμμος κατὰ Μεσημβρίας ἐν µηχανήµασι µαγγανι- : 

κῶν καὶ ἐλεπόλεων., ἃ τῇ προφάσει Νικηφόρου. τοῦ καταλύτου τῶν 
Χριστιανῶν, µεμάθηκεν. ᾿ἄραβα γάρ τινα προσελθόντα τῷ βαπτίσ- 

µατι πάνυ ἔμπειρον μηχανικῆς ὑπάρχοντα στρατεύσας ἐν ᾿4δριανου- 

πόλει κατέστησεν, µηδεµμίαν κατ ἀξίαν ἀντίληψιν εἰς αὐτὺν ἢ 

εὐεργεσίαν πεποιηκώς, &ÀÀ ἢ μᾶλλον καὶ τὴν ῥόγαν αὐτοῦ κολο- 

βώσας, τὺν δὲ γογγύσαντα ἔτυψε σφοδρῶς' ἀπονοηθεὶς δὲ ἐπὶ τούτω 
προσέφυγε τοῖς Βουλγάροις καὶ ἐδίδαξεν αὐτοὺς πᾶσαν μαγγανικὴν 

τέχνην. ἐν τούτοις παραστησάµενος. μηδενὺς ἀντιταξαμένου διὰ 

πολλὴν σκαιότητα δι ὕλου τοῦ µηνός, παρέλαβεν αὐτήν. τῇ δὲ α΄ 
τοῦ Νοεμβρίου μηνὺς προσκαλεσάµενος Ó βασιλεὺς TOV πατριάρχην. 

περιστατηθεὶς ἐβουλεύετο περὶ εἰρήνης' παρῆσαν δὲ καὶ μητροποβῖται, 
6 τε Νικαίας καὶ ὁ Κυξίκου, συμπαρόντω» καὶ τῶν παρασυμβούλων 
«σὺν Θεωδώρω. τῷ ἡγουμένω τῶν Στουδίου». καὶ ὁ μὲν πατριάρχης 
καὶ of μητροπολῖται σὺν τῷ βασιλεῖ τὴν εἰρήνην ἠσπάξοντο, οἱ δὲ κακοὶ 

σύμβουλοι σὺν Θεοδώρῳ, τῷ ἡγουμένῳ τῶν Στουδίου, ταύτην ἀνέτρε- 

zov φάσκοντες' "ἐπ ἀνατροπῇ τῆς δείας ἐντολῆς οὐ δεῖ ἀσπάζεσθαι 

τὴν εἰρήνην. τὸν γὰρ ἐρχόμενον πρός µε οὐ μὴ infit ἔξω, ὁ κύριος 
ἀπεφήνατο, μὴ εἰδότες, µήτε ἃ λέγουσιν. µήτε περὶ τίνων διαβεβαι- 

οὔνται" πρῶτον μέν. ὅτι μηδενὺς πρὺς ἡμᾶς ἐξ αὐτῶν προσφεύγοντος, 

ἡμεῖς τοὺς ἔσω τῆς αὐλῆς προδεδώκαµεν δυνάµενοι τούτους εἰρηνεύον- 
τες περισώσασθαι" δεύτερον δὲ ὅτι, εἰ καὶ προσέφυγόν τινες σπάνιοι, 

τὴν τῶν πλειόνων μᾶλλον καὶ ὁμοφύλων σωτηρίαν ἐχρῆν πραγματεύ- 

σασθαι, ἢ ἐπ᾽ ἀδήλοις καὶ ἀφανέσι πλουτεῖν. φίλον γὰρ 969 πλείους 
ἢ ὀλίγους σώζεσθαι. τὺ δὲ ζημιοῦσθαι πλεῖστα διὰ μικρὺν κέρδος 

πρώτης ἀνοίας. ἀλλὰ καὶ ὁ περὶ τοὺς οἰκείους ἀπρονοήτως δια- 
κείµενος τὴν πίστιν κατὰ Παῦλον ἤρνηται καὶ χείρων ἀπίστου κρί- 

1 περὶ t κοινόν e περὶ τῶν κοινῶν m. — 3 δεῖ] δή y. — ἀποδιδόσθαι 
Ey. — 8 λόγιον τὸ φάσκον ὅτι δ. — 4 ἐκβάλλω g. — b Κφροῦμος ὃ. — κατὰ 
Μεσημβρίαν y -- 8 Ἀνδριανουπόλει m. — 9 καταξίαν codd. — 10 πεποιηκώς d 
ποιήσας efg om. m, — ἀλλ 5j] ἀλλά m, — 10. 11 τὴν ῥ. αὐτοῦ κολοβώσας τὸν 
δέ om. ὅ. — 11 ἐπὶ τοῦτο y. — 12 αὐτοῖς ὅμ. — µηχανικήν d. — 18. 14 διὰ 
τὴν πολλήν g. — 11 παρασυµβόλων g. — 18 σὺν Θεοδώρῳ--- Στουδίου add. ex 
A: cum Theodoro hegumeno Studii om. codd. — 30 σὺν 6. τῷ ἡγ. τῶν 
Στουδίου om. ὃ. --- τῷ] τε K. — τῶν] τόν em, — 31 δεῖ” f. — 22 τὴν om. 
EY. — ἐκβάλλω α. — ὁ om. à. — 38 µήτε ante Q λέγ. om. y. — 54 ἐξ αὐτῶν 
πρὸς ἡμᾶς d. — 38 ἡ im. ἆδ.-- 39 σώζεσθαι om. m. — 28 καὶ ἀφανέσι om. g. 
— 39 πλείους ὃ plures A πλείστους efg. — 30 ἀλλά καὶ ὁ τῶν οἰκείων μὴ 
προνοούµενος ὃ. — 31 ἤρνηται κατὰ llaviov ὃ. — χεῖρον codd, 
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νεται. ποῦ δὲ xcl'ró: "μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἥμην 
εἰρηνικός. εἰ µή που καὶ Παύλου καὶ «{αβὶδ οὗτοι σοφώτεροι; τίς 
δὲ Γερμανοῦ τοῦ τρισµάκαρος σοφώτερος vOv, εἰ μὴ κατὰ τὴν ψυχ- 

όλεθρον οἴησιν oi κακοὶ παρασύμβουλοι, o( τὴν εἰρήνην κωλύσαντες: 

ταῦτα κατὰ τὴν α΄ γέγονε τοῦ Νοεμβρίου µηνός. ὡς εἴρηται. τῇ 

δὲ Ó τοῦ αὐτοῦ μηνὺς ὤφθη κομήτης ἐν σχήµατι λαμπρῶν δύο 

σεληνίων ἐνωθέντων καὶ πάλιν διαιρεθέντων εἰς διάφορα σχήματα, 

ὡς καὶ εἰς ἀκεφάλου ἀνδρὺς διάπλασιν τυπωθῆναι. καὶ τῇ ἐπαύ- 
ριον ἡ περὶ τῆς ἁλώσεως Μεσημβρίας ἦλθεν ἡμῖν ἐλεεινὴ φάσις 

πάντας πτοοῦσα διὰ µειζόνων κακῶν ἀπεκδοχήν. εὑρόντες γὰρ 

αὐτὴν o( ἐχθροὶ πεπλησµένην πάντων τῶν ὀφειλόντων πρὸς κατ- 
οίκησιν ἀνθρώπων παρεῖναι πραγμάτων, ταύτην ἐκράτησαν σὺν τῇ 

4εβελτῶ., ἐν oig καὶ σίφωνας χαλκοῦς εὗρον Λς΄, καὶ τοῦ δι᾽ αὐτῶν 
ἐκπεμπομένου ὑγροῦ πυρὺς οὐκ ὀλίγον, χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου 
πλῆθος. τῷ Ó' αὐτῷ ἔτει πολλοὶ τῶν κατὰ Παλαιστίνην Χφιστιανῶν 
μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ ἐκ πάσης Συρίας τὴν Κύπρον κατέλαβον 

φεύγοντες τὴν ἄμετρον κάκωσιν τῶν cuv. ἀναρχίας γὰρ καθ- 

ολικῆς κατασχούσης Συρίαν καὶ 4ἴγυπτον καὶ ᾿ἀφρικὴν καὶ πᾶσαν 
τὴν ὑπ αὐτοὺς ἀρχήν. φύνοι τε καὶ ἁρπαγαὶ καὶ μοιχεῖαι, ἀσέλγειαί 

τε καὶ πᾶσαι πράξεις Θεοστυγεῖς ἐν κώµμαις καὶ πύλεσι ὑπὺ τοῦ 
Θεολέστου ἔθνους αὐτῶν ἐπράττοντο. oi τε κατὰ τὴν ἁγίαν Χριστοῦ 

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν πόλιν σεβάσµιοι τόποι τῆς ἁγίας ἀναστάσεως, τοῦ 

κρανίου καὶ τῶν λοιπῶν ἐβεβηλώθησαν. ὁμοίως δὲ καὶ αἱ κατὰ τὴν 
ἔρημον διαβόητοι λαῦραι τοῦ ἁγίου Χαρίτωνος καὶ τοῦ ἁγίου Σάῤα, 
καὶ τὰ λοιπὰ μοναστήρια καὶ a ἐκκλησίαι ἠρημώθησαν. καὶ οἱ μὲν 

ἀνῃρέθησαν μαρτυρικῶς, οἱ δὲ τὴν Κύπρον κατέλαβον καὶ ἐκ ταύτης 
ró Βυζάντιον., οὓς Μιχαήλ, ὁ εὐσεβὴς βασιλεύς, καὶ Νικηφόρος. ὁ 
ἁγιώτατος πατριάρχης. φιλοφρόνως ἐξένισαν. τοῖς μὲν γὰρ ἐλδοῦ- 

σιν ἐν τῇ πόλει µοναστήριον ἐπίσημον ἐδωρήσατο., τοῖς δὲ κατὰ τὴν 
Κύπρον ἐναπομείνασι μοναχοῖς τε καὶ Λλαϊκοῖς τάλαντον χρυσίου 

ἀπέστειλεν, καὶ παντοίως τούτους ἐθεράπευσεν. ἦν μὲν οὖν Μιχαὴλ 
εἰς πάντας χρηστὺς καὶ ἐπιεικής, περὶ δὲ τῆς τῶν πραγμάτων διοι- 

1 τὸ om. gy. — 2 εἰρηνικῶς y. — 8 vov om. à. — 5 ὡς εἴρηται-- 6 µη- 
vóg Om. d. — 6 αὐτοῦ] Αὐγούστον g. — 8 sig om. y. — 10 πάντα ὃ. — 
13 οέλτῳ f. — 16] κε 0. — 14 χρυσόν τε καὶ ἄργυρον y. — 15 ἔτει καὶ 
πολλοί g. — 16 μοναχοί ὃ μοναχῶν g μοναστῶν y. — λαϊκών g. — 19 ἀσέλ- 
γεια em. — 20 πᾶσα em πᾶσαν ὃ om. f. -— πρᾶξις Óm. — δεοστυγής à θΘεο- 
στογείς m. — ἐν πόλεσι καὶ κὠώμαις δΑ ἐν πώµεσι καὶ πόλεσι gy. — 31 8εο- 
λέντου d. — αὐτῶν ἔθνους g. — ἔθνους αὐτῶν] hic desinit cod. 8. -- ἐπράττετο 
y. — 38 δὲ et αἲ om. g. — 34 Σάββα m. — 38 ἐξένησαν f ἐξένισεν em. — 
29 ἐδωρήσαντο f. — 31 ἀπέστειλαν g. — ἐθεράπευσεν A ἐθεράπευσαν codd. 
— 89 εἷς πάντας egmA εἰς πάντα f Georg. Mon. p. 618. — περὶ δὲ τὴν--- 
διοίκησιν g. 
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κήσεως ἀκυβέρνητος, δεδουλωµένος Θεοκτίστῳ μαγίστρῳ καὶ τοῖς 
λοιποῖς ἄρχουσιν. τῷ δὲ Φεβρουαρίω μηνὶ δύο Χριστιανῶν ἐκ Βουλ - 
}αρίας qvyóvrov, ἐμήνυσαν τῷ βασιλεῖ Κροῦμμον λοχῆσαι σπεύ- 

ὅοντα τοὺς ἐν τῇ Θράκι ἀθρόως. καὶ τῇ w' τοῦ μηνὺς ἐξῆλθεν ὁ 
βασιλεὺς τῆς πόλεως, καὶ Θεοῦ προνοία ἄπρακτος ἀνέστρεψε Κροῦμμος 
οὐκ ὀλύγους ἀποβαλών. ὁ δὲ βασιλεὺς τὴν ᾿δριανούπολιν κατα- 
λαβὼν καὶ διευθετήσας τὰ κατ αὐτὴν ἀνέστρεψε μετὰ χαρᾶς. καὶ 
ἀνελθὼν εἰς τὴν μονὴν τοῦ ἁγίου Ταρασίου τοῦ πατριάρχου καὶ 

ἐπιτελέσας αὐτοῦ τὰ uvnuócvve Gua Προκοπία τῇ αὐγούστῃ, ἀργυρῷ 

πετάλω λιτρῶν Σε τὺν [ερὺν αὐτοῦ τάφον ἠμφίασεν. μετὸ δὲ τὴν 
ἅλωσιν Μεσημβρίας ἀπειπὼν ὃ βασιλεὺς τὰ πρὺς εἰρήνην Κρούμ- 
µου, ἐκ πάντων τῶν θεμάτων στρατολογήσας πρὺ τοῦ ἔαρος εἰς τὴν 

Θράκην περαιοῦσθαι ἐκέλευσεν' ὥστε πάντας δυσχεραίνειν. μάλιστα 
τοὺς Καππάδοκας καὶ ᾽άρμενιάκου». τοῦ δὲ βασιλέως ἐξελθόντος 
μετὰ τῶν ταγµότων μηνὶ Μαΐῳ συνεξῆλθε πάλιν καὶ Προκοπία ἡ 
αὐγούστα ἕως τῶν ᾽άκεδούκτου πλησίον Ηρακλείας. τὰ δὲ πλήθη 
ἐπὶ τούτω δυσχεραίνοντα εἰς δυσφηµίαν καὶ λοιδορίαν ἐτράπησαν 
κατὰ Μιχαήλ. τῇ δὲ δ΄ τοῦ Μαΐου μηνὺς ἔκλειψις ἡλίου γέγονε 
περὶ τὴν ιβ μοῖραν τοῦ Ταύρου κατὸ τὺν ὡροσκόπον ἀνωατέλλοντος 
τοῦ ἡλίου" καὶ πολὺς φόβος ἐπέπεσε τοῖς ÜyAow. ὁ δὲ βασιλεὺς 

περιεπύλευε τὴν Θράκην σὺν τοῖς στρατηγοῖς καὶ τοῖς στρατεύµασιν, 

μήτε κατὰ Μεσημβρίας ἀπερχόμενος, μηδ᾽ ἄλλο τι τῶν ὀφειλόντων 
εἰς καθαίρεσιν ἐχθρῶν διαπραττόµενος., ἆλλ᾽ ἢ µόνον πειθόμενος 
λόγοις µαταίοις τῶν ἀπειροπολέμων αὐτοῦ συμβούλων φασκόντων 
μὴ τολμᾶν τὺν ἐχθρὸὺν κατ᾽ αὐτοῦ ἐλθεῖν ἐν τῇ ἰδία χώρα καθ- 
tfou£vov. καὶ ἦν βαρβαρικῆς ἐφόδου βαρυτέρα ἡ τῶν ὁμοφύλων 

πληθὺς ἀπορουμένων εἰς ríe ἀναγκαίας χρείας καὶ ἁρπαγαῖς καὶ 

ἐπιβάσεσι λυμαινομένων τοὺς ἐγχωρίους. περὶ δὲ τὰς ἀρχὰς τοῦ 
Ἰουνίου μηνὺς ἐξῆλθε Κροῦμμος. ó τῶν Βουλγάρων ἀρχηγός., σὺν 

τοῖς ἰδίοις στρατεύμασιν, ὑφορώμενος τὸ τῶν Χριστιανῶν πολλὰ 

εἶναι σφόδρα. στρατοπεδεύσας δὲ εἰς Βερσινικίαν ὧς ἀπὸ δηµείων λ΄ 
τοῦ βασιλικοῦ φωσάτου, 4έων, Óó πατρίχιος καὶ στρατηγὺς τῶν ἆνα- 

1 τῷ µαγίστρῳ g. — 2 Φευρουαρίῳ gm. — 3 λοχῖσαι em. — 4 τοὺς δὲ 
, Uy g. — ὕ ὑπέστρεφε g. — 6 Ανδριανούπολιν fm. — 9. 10 ἀργύρω πετάλῳω g 
ἀργυροπετάλῳ f doyvoomtrdlov em, — 11 ἀνάλωσιν y. — 12 πρὸ Om. y. — 
18 περεοῦσθαι codd. — 14 Καππαδόκας g. — 15 ἐξῆηλθε g. — 16 αὐγοῦστα 
fg. — ᾿κιδούκτου y. — 17 ἐπὶ τούτου em ἐπὶ τούτοις g. — δυσχεράναντα g. 
— 18 à'] tertio nonas (€) A. -- 19 ὁροσκόπον fg ὁρόσκοπον em. — 30 πο]- 
λοῖς ef. — ἐπέπεσε g ἔπεσε y. — 91 περιεπόλευε g  circuibat À περιεπόλευσε 
y. — 98 ἆλλ᾽ sle ἆλλά m. — 80 quod multa milia essent Christianorum A. 
— 81 Βερσιγίκιαν em. — δὲ φουσάτου y. — ὁ τῶν ἀνατολικῶν πατρίκιος καὶ 
στρατηγός y. 
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τολικῶν. καὶ Ἰωάννης, πατρίχιος καὶ στρατηγὺς Μακεδονίας, ὁ 
᾽Απλάκης. πολλὰ προθυμούμενοι τούτους πολεμῆσαι ἐκωλύθησαν ὑπὸ 

τοῦ βασιλέως διὰ τῶν κακῶν συμβούλων. τῆς δὲ πόλεως Άιτανευ- 

ούσης μετὰ τοῦ ἀρχιερέως ἐν τῷ vag τῶν ἁγίων ἀποστύλων, τινὲς 

τῶν δυσσεβῶν τῆς μιαρᾶς αἱρέσεως τοῦ θεοστυγοῦς Κωνσταντίνου 
μοχλεύσαντες τὴν πύλην τῶν βασιλικῶν τάφων. μηδενὺς προσέχοντος 

διὰ τὴν συνοχὴν τοῦ ὄὕχλου, ἀθρόως ἀνοιχθῆναι µετά τινος κτύπου 
παρεσκεύασαν., ὡς ἐκ Βείας τινὺς τερατουργίας" καὶ ἔνδον εἰσπηδή- 

σαντες προσέπιπτον τῷ τοῦ πλάνου µνήµατι τοῦτον ἐπικαλούμενοι 

καὶ οὐ θεόν, ''ἀνάστηθι. λέγοντες, "xel βοήθησον τῇ πολιτείᾳ 

ἀπολλυμένῃ"' διαφηµέσαντες, ὅτι ἀνέστη ἔφιππος καὶ πορεύεται 
πολεμῆσαι Βουλγάρους ὁ τάρταρον οὐκῶν μετὰ δαιμόνων. τούτους 

συλλαβόμενος ὁ τῆς πόλεως ἔπαρχος, τὸ μὲν πρῶτον ἐψεύδοντο δεόθεν 
αὐτομάτως τὰς τῶν τάφων πύλας ἀνεῶχθαι' παραστάντες δὲ τῷ 
ἐπαρχικῷ βήµατι καὶ περὶ τὴν µαρτυρίαν ὀκλάσαντες TO τῆς μοχλεύ- 
σεως δρᾶμα πρὺ πάσης ἐξεῖπον τιμωρίας" οὓς ἀξίως μοχλεύσας 
πομπῇ δηµοσία παρέπεμψεν ἀναβοῶντας τῆς τιμωρίας τὴν πρόφασιν’ 
οὕτω γὰρ Ó τῆς κακίας εὑρετὴς διάβολος τοὺς στράτευοµένους ἐξ- 
επαίδευσεν, ὡς μὴ αἰτιᾶσθαι τὰς ἑαυτῶν ἁμαρτίας, ἀλλὰ τὴν ὀρθό- 
δοξον καὶ πατροπαράδοτον πίστιν. καὶ τὸ τῶν μοναστῶν (zgóv 

σχῆμα. τὸ τῆς κατὸ Θεὺν φιλοσοφίας γυμνάσιον. οἳ δὲ πολλοὶ τῶν 

ταῦτα βλασφημούντων σχήµατι µόνον ἧσαν Χριστιανοί, τῇ δὲ ἆλη- 
δεία Παυλικιάνοε, ot τινες μὴ δυνάµενοι τὰ ἑαυτῶν μυσαρὰ δόγματα 

παρεμφαίνειν τῇ τοιαύτῃ προφάσει τοὺς ἀμαθεῖς παρενόθευον, Κων- 

σταντῖνον róv Ιουδαιόφρονα µακαρίζοντες ὧς προφήτην καὶ νικητὴν 

καὶ τὴν κακοδοξίαν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἀνατροπῇ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας 
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀσπαζόμενοι. τῇ δὲ κβ τοῦ Ίου- 
νίου μηνὺς παραταξάµενοι Χριστιανοί τε καὶ Βούλγαροι οὐ μακρὰν 
᾿αδριανουπόλεως, πταίουσι͵ μὲν Χριστιανοὶ σφόδρα δεινῶς περὶ rov 
πόλεμον., κρατοῦσι δὲ τῆς μάχης οἱ ἐχθροὶ τοσοῦτον, ὥστε τοὺς 
πλείστους Χριστιανοὺς µήτε τὴν πρώτην συμβολὴν Δεασαμένους 

782 B 

ἄκρα φυγῇ χρήόασθαι' ὥστε róv Κροῦμμον καταπλαγέντα νοµίσαι 195 B 

λοχισμοῦ τινος τρόπον εἶναι TO γινόµενον, καὶ μικρὸν ἐπισχεῖν τοὺς 

αὐτοῦ πρὸς τὴν δίωξιν. ἐπεὶ δὲ εἶδεν αὐτοὺς ἀκρατῶς φεύγοντας, 36 v 

καταδιώξας ἀνεῖλε πλήθη πολλά, καταλαβόντες καὶ τὺ τοῦλδον καὶ 

9 τούτοις g. — 8 κακοσυμβούλων f. — 11 διεφηµήσαντες m. διεφηµήσαν- 
τες COrF. Cr διεφηµίααντες e. — 18 ὕπαρχος 6. — 16 μοχλεύσας e praecedente 

μοχλεύσεως natum in alterius verbi locum (αἰκίσας fort.) irrepsisse censeo, quam 
quam etiam. A legit. — 17 ἀναβοῶντα em. — 30 frgov om. m. — 98 Παυλι- 
κιανοί m, — of τινες] has verbis desinit cod. f. — 21 Ἰουλίου em, — 928 Βούλ- 
γαρις e. — 29 Ανδριανουπόλεως m. — μέν] δέ em. — σφόδρα om. m. — 
81 Χριστιανών em. — cvpfovinv em. — 35 veniens —auferens A. 
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τοῦτο λαφυραγωγήσαντες. ὁ δὲ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν πόλιν φεύγων 
ἐπανήρχετο τά τε πλήθη καὶ τοὺς τούτων ἄρχοντας ἐπαρώμενος. ἔτι 

δὲ καὶ τῆς βασιλείας τὴν ἀπύθεσιν ἐξομνύμενος" ἐν oig καὶ 4έοντι, 
πατρικίῳ καὶ στρατηγῶ τῶν ἀνατολικῶν, ὡς εὐσεβεῖ καὶ ἀνδρειοτάτῳ 
καὶ κατὰ πάντα πεποιηµένω περὶ τοῦ κρατῆσαι τὴν βασιλείαν ἐκοι- 
νώσατο. τοῦ δὲ μηδ᾽ ὕλως εἴξαντος. ἐάσας αὐτὸν προϊΐστασθαι τῶν 

θεμάτων αὐτὺρ τὴν βασιλίδα κατέλαβε τῇ xÓ τοῦ Ἰουνίου µηνός, 

θέλων μὲν ἀποθέσθαι τὸ κρότος καὶ ἄλλον προχειρίόασθαι, μὴ 
συγχωρούµενος δὲ παρά τε τῆς γαμετῆς καὶ τῶν παραδυναστευόν- 

των. Νικηφόρος δέ. ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης, εἰρ τοῦτο συνῄνει, 

ὡς καὶ αὐτοῦ καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ περισωθησοµένων., εἰ οὕτω 

προχειρισθείη τις. οὗ δὲ στρατηγοὶ καὶ τὰ πλήθη µαθόντες rov 
βασιλέα ἐπὶ τὴν πόλιν πεφευγέναι. ὀπογνόντες τὸ βασιλεύεσθαι παρ) 

αὐτοῦ τὸ λοιπὸν καὶ βουλευσάμενοι καθ᾽ ἑαυτοὺς ἐδυσώπουν 4έοντα, 
τὸν «πατρίκιον xci» στρατηγὺν τῶν ἀνατολικῶν. βοηθῆσαι τῷ κοινῶ 
καὶ τῆς Χριστιανῶν πολιτείας ὀνθέξασθαι. ὁὃ δὲ µέχρι μέν τινος 
σφοδρῶς ἀνεβάλλετο. τοῦ καιροῦ στοχαζόµενος τὺ δυσάντητον καὶ 
τῆς τῶν βαρβάρων ἐπιδρομῆς τὸ ἀνύποιστον. καὶ ἑαυτὺν πρὺς τοὺς 
βασιλεύοντας φυλάττων ὀρθὺν καὶ ἀνεπίβουλον. ἐπεὶ δὲ κατὰ τῆς 
πόλεως ἐπειγόμενον τὺν ἐχθρὸν ἐθεάσατο, γράφει μὲν Νικηφύρω τῷ 

πατριάρχη τὰ περὶ τῆς ἑαυτοῦ ὀρθοδοξίας διαβεβαιούµενος, αἰτῶν 

μετὰ τῆς εὐχῆς καὶ ἐπινεύσεως αὐτοῦ τοῦ κράτους ἐπιλαβέσθαι. καὶ 
καταλαβὼν τὺ πρὺ τῆς πόλεως τριβουνάλιον ἅμα τοῖς στρατηγοῖς 

καὶ τοῖς στρατεύμασιν ἐννομώτωτος βασιλεὺς “Ρωμαίων ἀναδείκνυ- 

ται. καὶ µεσούσης ἡμέρας ἐν Κωνσταντινουπόλει διὰ τῆς Χαρσίου 

πόρτης εἰσέρχεται καταλαβὼν τὰ βασίλεια. Μιχαὴλ δὲ ἀκούσας τὴν 
τούτου ἀναγόρευσιν ἐν τῷ εὐκτηρίω τοῦ Φάρου προσδραμὼν σὺν 
Προκοπία καὶ τοῖς αὐτῶν τέκνοιρ. ἀποκειράμενοι τὰς τρίχας μοναχικὰ 

περιεβάλοντο τῇ τα τοῦ Ιουλίου μηνὺς τῆς s' ὑνδικτιῶνος, ἡμέρα ff. 

τῇ δὲ ἐπαύριον στεφθεὶς ὑπὺ Λικηφύόρου πατριάρχου ἐν τῷ ἄμβωνι 

τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τὰ κατὰ τὴν πόλιν πφοστάττει φρουρηθῆναι, 

2 ἐπαρώμενος] sumptis (ἐπαράμενος) A. — 4 εὐσεβεῖ τε καί g. — 11 ὡς] 
ὃς em. — τῶν om. em. — περισοθησωμένον e περισοθησωµένου m. — 13 ἐπὶ 
rjv πόλιν emÁ om. g. — 14 τὸ om. g. -- 15 πατρίκιον xol add. er Α 
om. codd. — 15 βοηθήσειν---16 ἀνθέξεσθαι — 16 πολιτείας] religioni A. 
— μὲν om. em. — 117 differebat tempus, considerans difficultatem A, — 
18 ἀνύπιστον em. — ἑαυτὸν scr. ex À: et semet ipsum erga imperatores τό 
codd. — 19 ἀνεπιβούλευτον g. — ἐπειδὴ δέ y. — 30 τὸν ἐχθρὸν ἐπειγόμενον 
Hg. — 25 Χαρσίου em Charisii A ἈΧρυσῆς g. — 27 φόρου g. — 38 περιεβάλ- 
lovto g. — περιεβάλοντο τῇ τα τ. lovi. u. τῆς s (0. ἡμ. B. τῇ δὲ ἐπαύριον 
Scr. er À περιεβάλοντο. τῇ δὲ τα — nu£oa β’, τῇ ἐπαύριον codd. — τα] 8' g. 

ἃ 
— της Om. em. — ἐν codd. — 31 custodiri viriliter ΔΑ φρουρηθῆναι γενναίως Ἡ 

10 

20 

1[L [4.] 

30 



T€ 

ΧΡΟΝΟΤΡΑΦΙΑ 503 

τὰ τείχη νυκτὺς καὶ ἡμέρας αὐτὺς δι’ ἑαυτοῦ περιπολεύων καὶ 
πάντας διεγείρων εὐέλπιδάς τε παραινῶν εἶναι, ὡς τοῦ Θεοῦ παρα- 
δοξοποιήσαντος τάχιστα διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς παναχράντου θεοτό- 45 P 

κου καὶ πάντων τῶν ἁγίων. καὶ μὴ πάντη καταισχυνθῆναι παραχω- 185 B 
ροῦντος διὰ πλῆθος πταισµάτων ἡμῶν. ὃ δὲ νέος Σενναχερὶμ 

Κροῦμμος ἀρθεὶς τῇ νίκῃ. καταλιπὼν τὸν ἴδιον ἀδελφὺν μετὰ τῆς 

ἰδίας δυνάµεως πολιορκεῖν τὴν ᾿δριανούπολιν, μετὰ $' ἡμέρας τῆς 
αὐτοκρατορίως 4έοντος ἐπελθὼν ἐν δυνάµεσι καὶ ἵπποις τῇ βασιλίδι 

πύόλει περιῄει πρὺ τῶν τειχῶν ἀπὸ Βλαχερνῶν ἕως τῆς Χρυσῆς πόρ- 

της ἐπιδεικνύμενος τὴν περὶ αὐτὸν δύναμιν, «καὶ» ἐπιτελέσας μιαρὰς 

καὶ δαιµονιώδεις δυσίας ἐν τῷ πρὺς θάλασσαν λιβαδίω τῆς Χρυσῆς 

πύρτης, ᾖτήσατο τῷ βασιλεῖ πῆξαι τὺ δόρυ αὐτοῦ κατ αὐτῆς τῆς 
Χρυσῆς πόρτης. τοῦ δὲ τοῦτο μὴ καταδεξαµένου., ὑπέότρεψεν εἰς 
τὴν ἰδίαν σκηνήν. δαυμάσας δὲ τὰ τῆς πόλεως τείχη καὶ τὴν 

εὔτακτον τοῦ βασιλέως παρόταξιν, καὶ τῆς ἐλπιζομένης αὐτῷ πολι- 
ορχίας ἀπογνοὺς ἐπὶ συμβάσεις τρέπεται καὶ περὶ εἰρήνης πειραστι- 

κοὺς λόγους ἐποιεῖτο. ὁ δὲ βασιλεὺς ἀφορμῆς δραξάµενος ἐπειράθη 
τοῦτον Λλοχῆσαι' ἀλλ᾽ ὑπὺ τοῦ πλήθους τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν 
τοῦτο εἰς πέρας ἀγαγεῖν ἐκωλύθη τῇ τῶν καθυπουργησάντων τῷ 

τοιούτω τροπαίῳ ἀφυῖα, πληγωσάντων μὲν τοῦτον. καιρίαν δὲ μὴ 
ἐπαγαγόντων πληγήν. ἐπὶ τούτῷ μανεὶς ὃ ἁλάστωρ, ἀποστείλας 
κοῦρσον ἐν τῷ ἁγίω Μάμαντι τό τε ἐκεῖσε παλάτιον ἐνέπρησε καὶ 56 n 

τὸν χαλκοῦν Λέοντα τοῦ ἰππικοῦ σὺν τῇ ἄρκω καὶ τῷ δράκοντι τοῦ 
ὑδρίου xal μµαρμάροις ἐπιλέκτοις ἐν ἁμάξαις φορτώσας ὑπέστρεψεν, 

6 παρακαθίσας τῇ δριανουπόλει καὶ ταύτην ἑλών. 

1 τὰ Om. g. — 92 παραδοξοποιήσοντος» — ὃ ἀχράντου g. — b διὰ πλή- 
Θους g. — Z»vaymet(u g. — ' Ανδριανούπολιν m. — 8 ἀπελθων g. — 9 περι- 
είη em. — 10 περὶ αὐτοῦ em. — καὶ add. ex A om. codd. -— 11. 19 τῆς Χρ. 
πόρτης om. Α. — 19 ᾖτήσωτο δὲ τῷ g. — 19. 183 κατὰ τῆς Χρυσ. z. g. in eandem 
auream portam A. — 15 αὐτοῦ em. — 16 συµβιβάσεις g. — mtoí( m πρίν 
rell. A. — 18 λογχίσαι em. — 31 ἐπαγόντων em. — ἐπὶ τοῦτο em. — super 
hoc ergo A ἐπὶ τούτῳ toívvy? — 35 ἰππικοῦ] hippodromii Α. —  ógexovrío? 
dracunculo Α., — 34 $ógsíov? — 925 τῇ om. g. 
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